
رئیس ستاد کرونای استان تهران:

 هفته  بسیار سختی
در انتظار پایتخت است

علیرضا زالی، رئیس ستاد کرونای استان تهران پیشنهاد داده تهران برای یک هفته 
تا 10 روز، تعطیل شود. او گفته امروز شاهد وقوع یک سناریوی تلخ هستیم که 

نباید رخ می داد.

 جنجال ها بر سر یک آئین
در ایران به صحن شورای شهر تهران 

کشیده شد

 آن روی دیگر
حاجی فیروز

اولیانوف: نشست 
کمیسیون مشترک برجام 

موفقیت آمیز بود
با پایان نشست وین، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی واقع در وین در توییتی نشست سه شنبه 
کمیسیون مشترک برجام را »موفقیت آمیز« خواند. 

محیط بانانِ خفته بر خاک
  »مهدی مجلل« و »میکاییل هاشمی«، در تعقیب و گریز شکارچیان غیرمجاز جان باختند

 با شهادت دو محیط بان زنجانی، شمار شهدای حفاظت از محیط زیست به 144 نفر رسید

| محیط بان پیشکسوت |

| بهمن ایزدی |

 نقص های حفاظت
و قربانی شدن محیط بانان

شهادت دو تن از محیط بانان سختکوش 
محیط بانی  جامعه  برای  زنجان  استان 

بود.  برانگیز  تاثر  ایران 
سال های گذشته  در  حوادث  دست  این 
بارها تکرار شده و گویای این نکته است 
باید  کشور  در  حفاظت  سیاست های  که 
ببینیم  تا  کنیم  مداقه  باید  کند.  تغییر 
به  اگر  است.  بوده  کجا  در  ضعفمان 
بیست سال  در  آمار شهادت محیط بانان 
می شویم که  متوجه  نگاه کنیم،  گذشته 
است.  بوده  وحشتناک  افزایش  نرخ 
این نشان می دهد که ما در فعالیت های 

گذاشته ایم. کم  فرهنگی 
باید  ما  فیزیکی  فعالیت های  کنار  در 
لحاظ  هم  را  مشارکتی  حفاظت  مدیریت 
ارزشمند  بسیار  نیروی  از  سازمان  و  کنیم 
ما  من  نظر  به  ببرد.  بهره  مردم  پرتوان  و 
فعالیت  و  آموزشی  بستر  نتوانسته ایم 
فرهنگی را در کنار حفاظت فیزیکی پررنگ 
ببینیم و از نیروی بسیار ارزشمند و سرمایه 
 اجتماعی مردم برای حفاظت غافل شده ایم.

هدف  گروه های  و  مردم  به  باید  ما   
با  همجوار  اجتماعی  مراکز  در  ویژه  به 
مناطق چهارگانه حفاظتی نزدیک  شویم و 
از  و  بگوییم  آن ها  به  را  مفاهیم حفاظتی 
هم  و  مفاهیم حفاظت  در  آن ها  پتانسیل 
تبیین مدیریت حفاظت و هم رسیدن به 
مرحله اجرا استفاده کنیم. باید از پتانسیل 
تشکل ها، جامعه محلی و حتی گروه های 
گروه های  از  منظور  کرد.  استفاده  هدف 
عمدتا  است که  شکارچیانی  همین  هدف 
از افراد بومی مناطق هستند. این ها را باید 
آن ها گفت کاری  به  و  همراه کرد  و  دید 
حفاظت  درباره  صرفا  می کند  سازمان  که 
از  ما  محیط بانان  نیست.  زیستی  تنوع 
محافظت  و  مراقبت  هوا  و  خاک  و  آب 
حفاظت  سازمان  من  نظر  به  می کنند. 
به  مفاهیم  این  تبیین  در  زیست  محیط 
فقط  دلیل  همین  به  است.  افتاده  لکنت 
شده اند.  متوسل  فیزیکی  حفاظت   به 
منابع  سازمان  جایگاه  دیگر  سوی  از 
محیط  از  حفاظت  سازمان  و  طبیعی 
دو  این  و  پیدا کند  ارتقا  باید  هم  زیست 
باشند  وزارتخانه  یک  حد  در  باید  سازمان 
زیردست.  و  سازمان کوچک  یک  مثل  نه 
هند  مانند  خودمان  همجوار  کشورهای  در 
توسعه شان  برنامه های  تمام  پاکستان  و 
براساس ارزیابی های محیط زیستی انجام 
بررسی  اگر محیط زیست  یعنی  می شود. 
کرد و مجوز یک ساخت و ساز را داد، این 
اتفاق رخ می دهد. اما در کشور ما به دلیل 
اینکه این دو سازمان کوچک هستند، این 
عدم  دالیل  از  یکی  نمی دهد.  رخ  اتفاق 
کوچک  همین  مشارکتی  حفاظت  تحقق 
نگهداشتن این دو سازمان است، این دو 
باید وزارتخانه شوند تا به نمایندگان مردم 
از طرف دیگر خالهایی در  باشند.  جوابگو 
یعنی  داریم،  بخشی  بین  همکاری  حوزه 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  اکنون 
هماهنگی  باید  طبیعی  منابع  سازمان  و 
قوی تر  تا  باشند  داشته  هم  با  بیشتری 
جلو بروند. جایگاه اصلی سازمان حفاظت 
در  تخصصی  لحاظ  به  زیست  محیط 
افراد  برخی  است.  حفاظت کمرنگ  حوزه 
حاضر در پردیسان تجربه  و تحصیالتشان 
و درد  ندارد  به محیط زیست  ربطی  هیچ 
محیط بانان را نمی دانند و متوجه نمی شوند 
چگونه سازوبرگ حفاظت را را ارتقا دهند. 
عرصه های  هکتار  هزار   1۶0 حدود  اکنون 
زیست  محیط  چهارگانه  مناطق  حفاظتی 
این  در  محیط بان   ۲۵00 حدود  و  است 
باتوجه  درحالی که  دارند.  حضور  مناطق 
استانداردهای  براساس  و  عرصه  این  به 
هزار   11 حدود  حداقل  باید  موجود 
یک  می کرد.  فعالیت  کشور  در  محیط بان 
اندازه ۴ محیط بان  به  محیط بان در کشور 
هم  اساس  برهمین  و  می کشد  زحمت 
تجهیزات کمتری داریم. یکی دیگر از دالیل 
و شهادت محیط بانان  درگیری ها  افزایش 
به همین نقصان های حفاظتی برمی گردد. 
باید  اشتباه  رویه های  این  روی  هر  به 
اصالح شود زیرا در صورت تداوم، بسیاری 
دست  از  را  فعالیت  انگیزه  محیط بانان  از 

بدهند.

 در شش ماه اول سال آبی جاری
بارش ها نسبت به متوسط درازمدت 34 درصد کاهش یافت
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در حالی که امیدواری ها در کشور برای موافقت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با FATF قوت گرفته است، 
پیوستن  با  نظام  3 عضو مجمع تشخیص مصلحت 
ایران به این الیحه مخالفت کردند. به گزارش ایسنا،  
جلسات  سلسله  از   جلسه که  این  در  توکلی  احمد 
توسط  و   بود    FATF الیحه  جدید  زوایای  بررسی 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل برگزار 
این کنوانسیون ها  به  پیوستن  نه  اینکه  بیان  با  شد، 
خیلی فشار را از کشور کم می کند و نه نپیوستن به 
آن ها خیلی فشار را زیاد می کند، گفت: علل بسیاری از 
مشکالت اقتصادی به مسائل داخلی مربوط است. اثر 
تحریم زمانی با شدت مشخص می شود که مشکالت 

داخلی ادامه داشته باشند.
ادامه داد:  این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اگر ثابت شود که FATF این وضع را بهتر می کند، با 
آن موافق خواهم بود. برآورد من این است که پذیرش 
توصیه های FATF در وضع مردم تاثیری ندارد. حتی 
خود آقای ظریف نیز با صراحت گفته است که تضمینی 
نمی دهد که با پذیرش توصیه های FATF شرایط بهتر 
شود. وی خاطرنشان کرد: درخصوص حق شرط نیز باید 
گفت که در اساسنامه FATF آمده که اعضا می توانند 
به حق شرط یک کشور اعتراض کنند که در این صورت 
حق شرط بین آن کشور و کشورهای معترض، بی اثر 
ما که  منطقه ای  قدرت  تصریح کرد:  توکلی  می شود. 
این  با پذیرش  تامین شده است،  بسیار  فداکاری  با 
قدرت  و  عزت  می گیرد.  قرار  شعاع  تحت  توصیه ها 
است که امکان چانه زنی در مذاکرات را فراهم می کند. 
اشاره  با  آیت هللا محسن مجتهد شبستری  ادامه  در 
در حل  تاثیری   FATF توصیه های  پذیرش  اینکه  به 
مشکالت اقتصادی نخواهد داشت، گفت: تصویب این 
مصوبات با حق شرط، از نظر بین المللی ممکن نیست. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اینکه 
با تصویب این کنوانسیون ها گشایش اقتصادی حاصل 

می شود، گزاره  درستی نیست.  خودشان هم اعتراف 
کردند که معلوم نیست با تایید این دو مصوبه، مشکل 
از بین برود. سواالتی نیز برای اعضای  گرانی و تورم 
بعدی  اینکه گام  جمله  از  است،  شده  ایجاد  مجمع 
از تصویب و اجرای ۴1 توصیه FATF چیست؟  بعد 
این  به  مکتوب  به صورت  خواسته شده که  دولت  از 
سواالت پاسخ دهد و تا کنون که من اطالع دارم جواب 
هرچند  است.  نشده  ارسال  دولت  سوی  از  مکتوبی 
نمایندگان دولت مانند وزیر نفت و رییس بانک مرکزی 
در مجمع حاضر شدند اما پاسخ قانع کننده ای ندادند. 
بپیوندیم  این کنوانسیون  به  اگر  وی خاطرنشان کرد: 
باید تبادل اطالعات انجام دهیم و آن ها می خواهند که 
از این طریق بیشتر به مسائل اقتصادی کشور آگاهی 
داشته باشند. در این شرایط دیگر دور زدن تحریم ها 
خواهد  بدتر  اقتصادی  وضع  و  بود  نخواهد  ممکن 
شد.اشکاالت دیگری نیز بر مسئله FATF وارد است 
و به طور کلی صالح نیست که ما به این کنوانسیون ها 
بپیوندیم. سید مرتضی نبوی نیز بیان کرد: واقعیت این 
است که هنوز تصمیم قطعی درمورد FATF نگرفته ام 
و بنای کار سیاسی در این زمینه نیز ندارم. تصور من 
این هستند  دنبال  اعضای مجمع  اکثر  است که  این 
امنیت  ملی،  منافع  حفظ  در جهت  تصمیماتشان  که 
کشور و تحقق ارزش های جمهوری اسالمی باشد. این 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان افزود: 
نداشته  برای من روشن نیست که حق شرط کارکرد 
باشد. وضعیت به این صورت است که اگر کشوری حق 
شرط ما را نپذیرفت، صرفا معاهده بین ما و کشوری که 
شرط ما را نپذیرفته برقرار نمی شود. تا این جا نتیجه 
با وجود تحریم های ثانویه امریکا  بنده این است که 
دولت اجازه پیوستن به پالرمو و CFT را ندارد اما اگر 
برداشته شد، اشکالی ندارد. درخصوص حق شرط نیز 
باید تامل کرد، کشورهای دیگر نیز با حق شرط به این 

کنوانسیون ها پیوسته اند و ممکن بوده است.

در جلسه اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل مطرح شد

استدالل سه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
FATF  برای مخالفت با
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 چانه زنی ایران و آمریکا
پشت درهای برجام

مقامات  می شوند  نوشته  سطور  این  که  حاال 
ایرانی در وین در حال مذاکره با طرف های امضا 
کننده برجام هستند. پیشتر دولت جو بایدن با 
میانجی گری اروپا از ایران خواسته بود برای مهیا 
کردن مقدمات احیای برجام مذاکرات را آغاز کند. 
ایران اما اعالم کرد برای بازگشت آمریکا به برجام 
و عقب گرد ایران از کاهش تعهدات برجامی خود 
هیچ نیازی به مذاکره نیست و آمریکا صرفا باید 
با یک تصمیم سیاسی بازگشت عملی خود به 
برجام را اعالم کند و ایران پس از راستی آزمایی 

اقدام آمریکا به تعهدات خود باز خواهد گشت.
تاکتیکی  ایران  اقدام  این  بود  مشخص  کامال 
چارچوب  در  خود  دست  بردن  باالتر  برای 
برآورد  ایرانی  است.  بوده  برجامی  مذاکرات 
خیلی  و  داشت  بایدن  جو  وضعیت  از  درستی 
برجام  خصوص  در  بایدن  می دانست که  خوب 
مبارزات  طول  در  بایدن  است.  آسیب پذیر 
انتخاباتی خود بارها و بارها اعالم کرد که تصمیم 
اشتباه  برجام کامال  از  خروج  در  ترامپ  دولت 
انتخابات  در  پیروزی  صورت  در  و  است  بوده 
بازگشت به برجام را در اولویت خود قرار خواهد 
بر  فشاری  خودش،  بایدن  ترتیب  این  به  داد. 
به  بایدن  به دیگر سخن،  ایجاد کرد.  روی خود 
صورت غیرمستقیم آمریکا را مسئول فروپاشی 
احتمالی معرفی کرد. در واقع این ذهنیت شکل 
از برجام خارج شد  به اشتباه  گرفت که ترامپ 
و حاال که بایدن وارد کاخ سفید شده است باید 
براساس قولی که داده است به برجام بازگردد و 
اگر از این کار امتناع کند مسئول فروپاشی برجام 

بود. خواهد 
عالوه بر این، ایران با امتناع از ورود به مذاکره 
برای  آمریکا  تالش  مانع  آمریکا  با  مستقیم 
این  است.  شده  جدید  برجامی  شکل دهی 
ممانعت ایران دو هدف را محقق می کند. نخست 
خصوص  در  آمریکا  رئیس جمهور  تمایل  اینکه 
بازگشت به برجام را به محک می گذارد و از سوی 
دیگر اهرم فشاری در اختیارش قرار می دهد که 
می تواند با استفاده از آن میل آمریکا به احیای 

برجام را در جهت منافع خود به کار بگیرد.
قول های  به  بخواهد  بایدن  اگر  ترتیب  این  به 
را  باید برجام قبلی  بماند  پایبند  انتخاباتی خود 
به نوعی زنده کند. و ایران این اجبار را به خوبی 
دریافته است و همین اجبار موجب می شود که 

موزه ها  سازمان کتابخانه ها،  موزه های  معاون 
گفت:  رضوی  قدس  آستان  اسناد  مرکز  و 
و  برنز  عصر  به  مربوط  سفالینه ای  اهدای  با 
بانوی  یک  توسط  میالد  از  پیش  هزاره سوم 
عمر  رضوی،  موزه  به  کرمانی  فرهنگ دوست 
قدیمی ترین شیء تاریخی موجود در این موزه 

یافت. افزایش  سال  هزار  پنج  به 
بیگم  فاطمه  افزود:  قیصری نیک  مهدی 
خمره  یک  کرمانی  هموطنان  از  روح االمینی، 
سفالی نخودی رنگ را با حدود پنج هزار سال 
قدمت خریداری و به موزه آستان قدس رضوی 
به  مربوط  اقدامات  داد:  ادامه  وی  اهدا کرد. 
شناسنامه نویسی، تصویرسازی و مستندسازی 
این اثر تاریخی که مربوط به عصر برنز و هزاره 
سوم پیش از میالد است انجام شده است و 
این اثر به زودی در معرض نمایش عموم قرار 

خواهد گرفت.
موزه ها  سازمان کتابخانه ها،  موزه های  معاون 
و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: این 
اثر، قدیمی ترین شیء تاریخی موجود در موزه 
رضوی است و با اهدای این سفالینۀ پنج هزار 

این  تاریخی  شیء  قدیمی ترین  عمر  ساله، 
موزه هزار سال افزایش یافت.

این  کننده  اهدا  روح االمینی  بیگم  فاطمه 
سفالینه تاریخی یکی از نویسندگان و دبیران 
پرتالش آموزش و پرورش در کرمان است که 
تاسیس موزه آموزش و پرورش کرمان )آگیرا( 
می رود  شمار  به  بانو  این  خدمات  از  یکی 
دست نوشته ها،  از  انبوهی  آوردن  گرد  با  که 
و  اسناد  و  کتاب ها  عکس ها،  زندگی نامه ها، 
مدارک تاریخ آموزش و پرورش استان کرمان 
در آن، این موزه به یکی از جاذبه های فرهنگی 

است. شده  تبدیل  و گردشگری کرمان 

 یک زن کرمانی اثری پنج هزار ساله
را به موزه رضوی اهدا کرد

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

نوبت دوم آگهي مناقصه عمومي همزمان با ارزیابي فشرده 
 sz /99/670/یك مرحله اي(به شماره م ع(

مربوط به : پروژه تعمیرا ت اساسي، ایمن سازي و اعمال پوشش خط لوله 48 اینچ در منطقه عملیاتي نار وکنگان
شرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شيراز، در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را مطابق با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان 

با ارزیابی فشرده را واگذار نماید.

از کليه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 12 دعوت به عمل می آید حداکثر تا 6 روز پس از انتشار آگهی نوبت اول جهت اخذ اسناد استعالم ارزیابی کيفی و اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی سامانه ستاد 
ایران مراجعه و ثبت نام نمایند و در مهلت قانونی تعيين شده در بند 8 آگهی نسبت به بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کيفی، اسناد مناقصه و پيشنهاد مالی در سامانه مذکور اقدام نمایند. شایان ذکر است 
ارزیابی کيفی مناقصه گران بصورت غيرحضوری و صرفًا از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت و پس از دریافت اسناد استعالم ارزیابی کيفی و پاکات الف، ب و ج، ابتدا ارزیابی کيفی انجام گردیده و 

درصورت اخذ حداقل امتيازالزم، پاکات الف، ب و ج گشوده میگردد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارك کيفی بعد از مهلت مقرر ميسر نمی باشد.

1-موضوع مناقصه : پروژه تعميرا ت اساسی، ایمن سازی و اعمال پوشش خط لوله ۴8 اینچ 
در منطقه عملياتی نار  و  کنگان

 sz /99/۶70/2-شماره مناقصه م ع
3-نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای )همزمان با ارزیابی فشرده(

4-مدت انجام کار : 3۵ روز.
۵-مناقصه مورد اشاره در سامانه اینترنتی setadiran.irبه شماره فراخوان 2099091701000126 

ثبت گردیده است.
6-تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار : حداقل به مبلغ 1/۶71/3۶۲/09۴) یک ميليارد و ششصد 
و هفتاد و یک ميليون و سيصد و شصت و دو هزار و نود و چهار( ریال که بایستی به یكی از دو 
صورت زیر ارائه گردد و همچنين درصورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به 

ميزان 10 درصد بارمالی ساليانه پيمان باشد. 
الف(-ارائه رسيد وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر

ب(-ارائه ضمانتنامه بانكی به ميزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت )90روز( 
معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم کارفرما برای مدت )30 روز( دیگر قابل تمدید باشد .

7-محل اجرا: منطقه عملياتی نا و  کنگان
8-مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کيفی بهمراه اسناد مناقصه: حداکثر تا ۶ روز پس از 

انتشار آگهی نوبت اول.
9-مهلت بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کيفی، اسناد مناقصه و پيشنهاد مالی: 1۴)چهارده( روز 

پس از پایان مهلت دریافت اسناد ارزیابی کيفی و مناقصه

10-آدرس سایت جهت بارگذاری اسناد  www.setadiran.ir  )در اسناد مناقصه به اختصار 
))سامانه ستاد(( ناميده مي شود( می باشد که مناقصه گران می توانند ابتدا اسناد استعالم 
contract. szogpc. ارزیابی کيفی را از سامانه ستاد دانلود نموده و سپس با مراجعه به سایت

com پس از آشنایی با نحوه تكميل و بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کيفی، خروجی اسناد 
بارگذاری شده را در قالب فایلPDF دانلود و سپس در سامانه ستاد )بخش مستندات ارزیابی 

کيفی( بارگذاری نمایند.
11-آدرس: شيراز-خيابان کریمخان زند-روبروی خيابان خيام-نبش کوچه ۴۲-ساختمان 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-تلفن تماس اداره امورحقوقی و پيمان ها: 

8۴73-0713۲13839۶ تلفن تماس کميته فنی بازرگانی: 0713۲138۲8۵-8۶71 
تلفن تماس کميسيون مناقصات: 0713۲138۴3۲

12-شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه و احراز حداقل امتياز ارزیابی کيفی
1-1۲– داشتن شخصيت حقوقی و ارائه مدارك ثبت شرکت )اساسنامه، آگهی تأسيس روزنامه 

رسمی، آخرین تغييرات(
۲-1۲ارائه گواهينامه کد اقتصادی ، شناسه ملی و کد پستی

3-1۲گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشد
۴-1۲داشتن رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداقل پایه ۵ در رشته تاسيسات و 

تجهيزات و یا پایه ۵ در رشته نفت و گاز که دارای اعتبار باشد
امتياز(   ۶0( مناقصه  در  شرکت  برای  قبول  قابل  کيفی  ارزیابی  امتياز  ۵-1۲حداقل 

می باشد.

شناسه آگهی111۴۵78

تاریخ چاپ نوبت اول 1400/01/17
تاریخ چاپ نوبت دوم 1400/01/18

رشکت نفت  مناطق رمزکی اریان
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 2

در سازمان های  روسیه  نماینده  وین،  پایان نشست  با 
سه شنبه  نشست  توییتی  در  وین  در  واقع  بین المللی 
کمیسیون مشترک برجام را »موفقیت آمیز« خواند. به 
گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف، نماینده ویژه روسیه 
سه شنبه  روز  وین  در  واقع  بین المللی  سازمان های  در 
برجام  مشترک  نشست کمیسیون  نوشت:  توییتی  در 

بود.  موفقیت آمیز 
دو گروه در سطح کارشناسی )در خصوص رفع تحریم ها 
و مسائل هسته ای( موظف شدند که اقدامات ملموسی 
اجرای  احیای کامل  برای  باید  واشنگتن  و  تهران  که 
برجام انجام دهند را شناسایی کنند. گروه ها به سرعت 
مشغول به کار شدند. او در توییت دیگری افزود: احیای 
برجام به سرعت اتفاق نخواهد افتاد. ]این مهم[ زمان 

خواهد برد. تا کی؟ کسی نمی داند.
امروز  نشست  از  پس  چیز  مهم ترین   
عملی  کار  که  است  این  مشترک  کمیسیون 
است. شده  آغاز  هدف  این  به  رسیدن   برای 
هجدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام که در روز 
بود،  شده  آغاز  مجازی  صورت  به  فروردین   13 جمعه 
دیروز از ساعت 1۴:30 دقیقه به  وقت محلی )17:00 به 

وقت تهران( در وین از سر گرفته شد.

پیام خرب

کند.  درخواست  بیشتری  مشوق های  بتواند  ایران 
ایران  باشد که  این  می تواند  مشوق ها  این  از  یکی 
را  تهدید کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه خود 
کمتر کند. این مشوق زمانی معنا می یابد که بدانیم 
با  تناسب  در  برجام  به  بازگشت  برای  بایدن  قول 
خواسته های برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و 
رژیم اسرائیل، موجب می شود فشار منفی مضاعفی 
به  آمریکا  بازگشت  واقع  در  شود.  تحمل  بایدن  بر 
را  آمریکا  بر  اعراب  و  تل آویو  فشار  فعلی،  برجام 
آمریکا  ممانعت  سو  آن  در  و  داد  خواهد  افزایش 
بایدن  بر  را  اروپایی ها  فشار  برجام  به  بازگشت  در 
افزایش خواهد داد. و یکی از دالیل وقت کشی بایدن 
چرا که  است.  مسئله  همین  برجام  به  بازگشت  در 
دولت بایدن هنوز نتوانسته میان این دو اهرم فشار 

کند. برقرار  تعادل 
طی  برجام  حول  تحوالت  که  می رسد  نظر  به  اما 
هفته های اخیر مثبت بوده است. البته هنوز مشخص 
دنبال چه هستند.  به  آمریکایی ها دقیقا  نیست که 
ایران اعالم کرده قرار نیست هیچ مذاکره مستقیم و 
غیرمستقیمی میان ایران و آمریکا برگزار شود. شاید 
معنای این سخن این باشد که اگر هم گفت وگویی 
در میان باشد، این گفت وگو در چارچوب کمیسیون 
مشترک برجام انجام می شود. پیش بینی ها حاکی از 
آن است که طی دو یا سه ماه آینده در نهایت طرفین 
راهی برای خروج از این بن بست بیابند. بخشی از 
راهکار بازگشت به برجام مسائل فنی هسته ای است 
و که بیشتر مربوط به تعهدات هسته ای ایران است 
و بخشی دیگر از راهکارها نیز تصمیم و اراده سیاسی 
در واشنگتن برای برداشتن تحریم ها در عرصه عمل 

است. 

 چانه زنی ایران و آمریکا
پشت درهای برجام

1ادامه از صفحۀ

اولیانوف: نشست کمیسیون 
 مشترک برجام موفقیت آمیز بود

ربیعی  علی  وین،  نشست  آغاز  با  دیروز 
گفته آمریکا هیچ راهی به غیر از خاتمه 
ندارد.  شکن  قانون  رفتارهای  به  دادن 
ارتباط  در  ربیعی  علی  ایسنا،  به گزارش 
برجام  و  آمریکا  با  مذاکره  موضوع  با 
اظهار کرد: همانطور که در اوج قلدری ها 
پیش بینی  ترامپ  رژیم  فشارهای  و 
ناامید  با  آمریکا  سرانجام  می کردیم، 
اعتراف  گذشته،  اشتباه  مسیر  از  شدن 
شکست  حداکثری  فشار  که  می کند 
و  برجام  احیای  جز  چاره ای  و  خورده 
تعهدات شان  به  طرف ها  همه  بازگشت 

ندارد. وجود 
در  ما  البته  افزود:  دولت  سخنگوی 
هستیم  برجام  احیای  فرایند  سرآغاز 
که  می گوییم  اطمینان  با  هم  امروز  و 
امریکا  دولت  نزدیک  بسیار  آینده ای  در 
رفتارهای  به  دادن  خاتمه  جز  به  راهی 
یکجانبه  تحریم های  ندارد،  شکن  قانون 
به  بین المللی  و مقررات  توافق  ناقض  و 
فرصتی  وین،  نشست  می رسد.  پایان 
درباره  طرف ها  همه  نظرات  تبادل  برای 
نحوه و زمان بندی بازگشت به تعهدات در 

است. برجام 
سخنگوی دولت همچنین تاکید کرده که 
ایران و  هیچ مذاکره ای میان نمایندگان 
»آماده  اما  نخواهد گرفت  شکل  آمریکا 
برجام  اعضای  به  پیام  این  رساندن 
و  تحریم ها  لغو  صورت  در  که  هستیم 
اجرای قطعنامه ۲۲31 جمهوری اسالمی 

است که  آماده  متقابل  به طور  هم  ایران 
تعهدات  انجام  آزمایی  راستی  از  بعد 
زمان  کوتاه ترین  در  دیگر  طرف های 
خود  تعهدات  همه  انجام  به  ممکن 

بازگردد.«
در  داریم  اطمینان  اینکه  بیان  با  ربیعی 
گفت:  گذاشته ایم،  قدم  درستی  مسیر 
و صداقت  اراده، جدیت  »در صورتی که 
نشانه  می تواند  برسد،  اثبات  به  آمریکا 
خوبی برای آینده ای بهتر برای این توافق 
و در نهایت اجرای کامل آن در هفته های 

باشد.« رو  پیش 
بودن  صلح آمیز  بر  دیگر  بار  ربیعی  علی 
گفت:  و  کرد  تاکید  هسته ای  انرژی 
رسمیت  به  برای  بلند  یک گام  »برجام 
ایرانی  شهروندان  مدنی  حق  شناساندن 
در جهان هست و همین موضوع بود که 
دستگاه پروپاگاندای طرفداران نظامی و 
امنیتی کردن جعلی برنامه های هسته ای 

انداخت.« هراس  به  را  ایران 
سخنگوی دولت همچنین گفت که هیچ 
طرح گام به گامی از سوی ایران مطرح 
نبوده و ایران هم هیچ گاه چنین طرحی 
انجام  ایران  »آنچه  است:  نپذیرفته  را 
می دهد در چارچوب اعالمیه قبلی است؛ 
ایاالت  تحریم های  همه  برداشتن  یعنی 
از  بعد  که  تحریم هایی  همه  و  متحده 
روی کار آمدن ترامپ بر ضد مردم ایران 
اعمال شده یا مجددا اعمال شده یا تیتر 
آنها عوض شده و زیر تیتر دیگری قرار 

گرفته اند و همه این ها باید برداشته شود 
و این منطق روشنی است و اینها هم باید 
راستی آزمایی شود. این طوری نیست که 
فقط اعالم برداشته شدن مطرح شود.«
او ادامه داد: »استقبال می کنیم از اینکه 
را اصالح کند  آمریکا مسیر غلط گذشته 
گفت وگوی  برگردد.  درست  مسیر  به  و 
طرفی  هیچ  با  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
از آمریکا در وین و در هیچ جای دیگری 
صورت نگرفته و نخواهد گرفت. مسیری 
تحریم های  و  طی کند  باید  آمریکا  که 
جامعی که باید بردارد در اختیار 1+۴ قرار 

می دهیم.«

آغاز نشست وین
مشترک  کمیسیون  نشست  دیروز 
مدیران  و  معاونان  سطح  در  برجام 
 ۴+1 و  ایران  خارجه  وزیران  سیاسی 
از حدود یک سال به طور حضوری  بعد 
آغاز  اتریش  پایتخت  وین  در  رسمی  و 
به کار کرد. سید عباس عراقچی معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه ایران که ریاست 
هیات ایرانی را برعهده دارد، روز سه شنبه، 
پیش از شروع مذاکرات با رئیس هیات 
اروپا  اتحادیه  هماهنگ کننده  و  روسیه 
کرد  دیدار  مشترک  رئیس کمیسیون  و 
به  مربوط  اجرایی  ترتیبات  آخرین  و 

کردند. مرور  را  برگزاری کمیسیون 
نشست  این  در  رسمی  طور  به  آمریکا 
به  کشور  این  که  چرا  نمی کند  شرکت 
طور رسمی با امضای رییس جمهور وقت 

این  از  است،  برجام خارج شده  از  خود 
در  شرکت  و  برجام  به  آن  بازگشت  رو 
ساز و کاری  مستلزم  برجام  نشست های 
دستور  در  موضوعات  از  یکی  که  است 
موضوع  همین  وین  در  فعلی  نشست 
امور  ند پرایس، سخنگوی وزارت  است. 
بود،  گفته  دوشنبه  روز  آمریکا  خارجه 
انتظار پیشرفت سریع و آنی مذاکرات را 
آمریکا  ویژه  نماینده  مالی،  رابرت  ندارد. 
می برد  سر  به  وین  در  ایران که  امور  در 
آمریکا  آمادگی  از  پیش  روز  چند  نیز، 
برجام  با  ناسازگار  تحریم های  لغو  برای 

بود. داده  خبر 
در  گذشته  روز  نیز  ایسنا  خبرگزاری 
آمریکایی ها  مواضع  که  نوشت  گزارشی 
در هفته های اخیر منطقی تر شده است. 
اخیر  سخنان  به  خود  گزارش  در  ایسنا 
است:  نوشته  و  اشاره کرده  مالی  رابرت 
گفته  سخنانی  در  اخیرا  مالی  »رابرت 
بدون  برجام  به  بازگشت  است که هدف 
او  است.  آن  تقویت  برای  درخواستی 
هیچ  بدون  برجام  به  بازگشت  گفت که 
عنصر اضافی که آن را طوالنی تر و قوی تر 

می شود.« انجام  کند 
اعالم کرده اند  بارها  هم   ایرانی  مقامات 
نخواهند  برجام  در  را  تغییری  هیچ گونه 
دیروز  اما  حال  این  با  پذیرفت. 
ملی  رادیو  با  مالی  رابرت  از  مصاحبه ای 
آمریکا منتشر شد که در آن اعالم می کند 
دولت جو بایدن در پی رسیدن به توافقی 
است،  برجام  از  طوالنی تر  و  جامع تر 
توافقی که تمام فعالیت های ایران اعم از 

بگیرد. دربر  را  منطقه ای  و  اتمی 
او همچنین در این مصاحبه گفته است 
که پافشاری ایران بر لغو تمام تحریم ها 
پیش از بازگشتن ایران از عدول از برجام 
»این که  داشت:  خواهد  معنا  یک  تنها 
برجام جدی  به  بازگشت  وعده  در  ایران 
نیست.« به نظر می رسد که دست کم در 
ظاهر امر، مواضع طرفین تغییری نکرده 
اعالم می کند که  آمریکا همچنان  است؛ 
از  طوالنی تر  و  جامع تر  توافقی  دنبال  به 
منطقه ای  فعالیت های  که  است  برجام 
ایران را هم دربربگیرد؛ ایران اما می گوید 
نخواهد  را  برجام  از  فراتر  چیزی  هیچ 

پذیرفت.
به  تهران  اگر  می گوید  آمریکایی ها   
به  هم  واشینگتن  بازگردد،  تعهداتش 
تعهدات خود ذیل برجام بازخواهد گشت. 
از  پیش  باید  آمریکا  می گوید  اما  ایران 
ایران  تا  بردارد  را  تحریم ها  همه  هرچیز 
کند. آغاز  را  خود  جبرانی  اقدامات  هم 

سازمان  رئیس  صالحی،  علی اکبر  گرچه 
پیش گفته  روز  چند  ایران  اتمی  انرژی 
بود به نظر می رسد مذاکرات هسته ای از 
بن بست عبور کرده و طرفین بحث اینکه 
را  بردارد«  را  اول  قدم  باید  »چه کسی 
پشت سر گذاشته اند. او برخالف سخنان 
مذاکرات  به  که  گفته  ربیعی،  دیروز 
خوش بین است و مذاکرات برای احیای 
است  شده  فنی«  »مراحل  وارد  برجام 
هفته«  »یک  جزئیات،  از  اطالع  برای  و 
نماینده  تخت روانچی،  مجید  کرد.  صبر 
در  دیروز  نیز  ملل  سازمان  در  ایران 
نشست  این  نوشت که  توییتری  پیامی 
برای  برد-برد  موقعیت  یک  »می تواند 

باشد.« همه 
درهای  پشت  در  نمی داند  کسی  هنوز 
حال  در  اتفاقی  چه  وین  نشست  بسته 
صالحی  علی اکبر  گفته  به  است.  وقوع 

کنیم. صبر  هفته  یک  باید 

سخنگوی دولت اعالم کرد:

در سرآغاز فرایند احیای برجام هستیم
 ربیعی: در صورتی که اراده، جدیت و صداقت آمریکا به اثبات برسد
می تواند نشانه خوبی برای آینده بهتر این توافق باشد

روحانی:
دولت با اختصاص 

بسته های حمایتی از مردم 
در برابر تکانه های اقتصادی 

حمایت می کند
ستاد  جلسه  دویست و پانزدهمین   
هماهنگی اقتصادی دولت دیروز به ریاست 
جلسه  این  در  شد.  برگزار  رئیس جمهور 
رئیس  عنوان  به  مرکزی  بانک  رئیس کل 
دوره ای گروه ۲۴ گزارشی از جلسه این گروه 
و  اقتصاد  وزیران  با حضور  دوشنبه  روز  که 
۲8 کشور  مرکزی  بانک  روسای  و  دارایی 
و  پول  بین المللی  روسای صندوق  و  جهان 

کرد. ارائه  شد،  تشکیل  جهانی  بانک 
حاکی   ۲۴ ایسنا، گزارش گروه  به گزارش 
اقشار  بر  کرونا  اقتصادی  شدید  اثرات  از 
کم درآمد جامعه و ایجاد فقر و بیکاری و 
عضو  کشورهای  جدی  مشکالت  همچنین 
به گفته  است.  مورد نیاز  واکسن  تامین  در 
رئیس کل بانک مرکزی، در مقایسه با رشد 
منفی تولید در اکثر کشورهای جهان، عملکرد 
ایران در سال گذشته در  جمهوری اسالمی 
مدیریت آثار کرونا و مثبت کردن نرخ رشد 
تحریمی،  مضاعف  فشارهای  به رغم  تولید، 
ارزیابی شده است. رئیس جمهور در  ممتاز 
این جلسه با بیان اینکه حمایت از معیشت 
مردم همواره اولویت دولت تدبیر و امید بوده 
است، گفت: دولت در سال 1399 طرح های 
بودجه  در  و  اجرا کرد  را  مختلفی  حمایتی 
سال 1۴00 نیز منابع قابل توجهی برای این 
رئیس جمهور  است.  یافته  اختصاص  امر 
ماه  آستانه  در  دولت  اینکه  به  اشاره  با 
پذیر  آسیب  برای گروه های  رمضان  مبارک 
افزود:  است،  دیده  تدارک  معیشتی  بسته 
دولت  تا  یافت  خواهد  تداوم  این کمک ها 
مردم  یاری گر  اقتصادی  تکانه های  برابر  در 
آسیب  اقشار  باالخص  عزیز،  و مردم  باشد 
پذیر اطمینان خاطر داشته باشند که دولت 
نمی کند. و  نکرده  فراموش  را  آنها  هیچگاه 

رئیس قوه قضائیه:
اگر حکم، قانون و تصمیم 
خالف شرعی اخذ شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد بود
رئیس قوه قضائیه گفت: همه اجزا در کشور 
موظف به اجرای عدالت هستند؛ اما پیشانی 
اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است 
و تضمین کننده اجرای عدالت است. به گزارش 
هیئت  جلسه  قضائیه،  قوه  از  نقل  به  ایسنا 
رئیس  حضور  با  عالی کشور  دیوان  عمومی 
قوه قضائیه امروز هفدهم فروردین ماه برگزار 
قانون گذار جایگاه  اینکه  بیان  با  رئیسی  شد. 
نظارت را بر همه آرا و به صورت مطلق در قانون 
است،  دیده  عالی کشور  دیوان  برای  اساسی 
مقررات  و  قوانین  بر  نظارت  یک  ما  گفت: 
داریم که شورای نگهبان تضمین کننده موازین 
شرعی و قانون اساسی برای قوانین مصوب 
مصوبات  و  قوانین  تمام  بر  و  است  مجلس 
جمهوری  نظام  در  می کند.  نظارت  مجلس 
اسالمی که مبتنی بر دین و آموزه های دینی 
خالف  تصمیم  و  قانون  حکم،  هیج  است 
شود  اخذ  اگر  و  شود  گرفته  نباید  شرعی 
رئیس  بود.  خواهد  ساقط  اعتبار  درجه  از 
این  تضمین کننده  تاکید کرد:  قضا  دستگاه 
نگاه  این  تضمین کننده  و  اساسی  قانون  نظر 
در قوه قضائیه دیوان عالی کشور است، البته 
مراحل و فرآیند دادرسی همواره تضمین کننده 
عالی کشور  دیوان  اما  است؛  مهم  اصل  این 
به عنوان جایگاهی است که قانونگذار و قانون 
رعایت  تضمین  برای  را  جایگاه  این  اساسی 
بر  رای  صدور  و  محاکم  در  شرعی  موازین 
اساس موازین شرعی دانسته است. رئیسی 
با اشاره به نقش دیوان عالی کشور در تضمین 
سالمت در تصمیم گیری ها و تأثیر این مهم در 
ارتقای سالمت دستگاه قضایی، گفت: بعضًا آثار 
روابط ناسالم و نفوذ در پرونده ها، در تصمیمات 
نادرست و آرای دارای مشکل متبلور می شود لذا 
تدقیق نظر در پرونده ها از سوی قضات دیوان 
عالی کشور می تواند این آرا و تصمیم گیری های 
دارای مشکل را در دستگاه قضایی به حداقل 
برساند و به همه اصحاب پرونده اثبات کند که 
با حضور  عالی کشور  دیوان  عنوان  به  مرجعی 
آفرینی  نقش  از  مانع  عالم  و  باتجربه  قضات 
هرگونه روابط ناسالم و زد و بند در اتخاذ آرا و 
دستگاه  رئیس  می شود.  قضایی  تصمیمات 
پیرامون  کارگروهی  تشکیل  به  اشاره  با  قضا 
تدوین سیاست های کیفری و جنایی در دستگاه 
قضایی، گفت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر 
قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری 
مبتنی بر ثبات دهی به این قوانین صورت گیرد 
و راهکار این قضیه تهیه و تدوین سیاست های 
جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه ها 
و دانشگاه ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم 
به گونه ای  باتجربه دیوان عالی کشور است؛  و 
که تمامی قوانین قضایی و حقوقی بر پایه این 

سیاست های جنائی و کیفری تنظیم شود.

مقامات ایرانی هم  بارها اعالم 
کرده اند هیچ گونه تغییری را در 
برجام نخواهند پذیرفت. با این 
حال دیروز مصاحبه ای از رابرت 
مالی با رادیو ملی آمریکا منتشر 
شد که در آن اعالم می کند 
دولت جو بایدن در پی رسیدن 
به توافقی جامع تر و طوالنی تر 
از برجام است، توافقی که تمام 
فعالیت های ایران اعم از اتمی و 
منطقه ای را دربر بگیرد

| پیام ما| علی ربیعی، سخنگوی دولت با اشاره به نشست وین گفت: این نشست، فرصتی برای تبادل نظرات همه طرف ها 
درباره نحوه و زمان بندی بازگشت به تعهدات در برجام است. او همچنین در نشست خبری خود گفته که از امروز )سه شنبه( 
شاهد فصل تازه ای از روند شکست زورگویی و تجدید حیات برجام هستیم. او گفته که اگر خویشتن داری ما در برابر تحریک 
احساسات ملی از طرف جنگ افروزان نبود و اگر مردم این رنج شدید و ناجوانمردانه را تحمل نمی کردند و اگر درایت رهبری 

برای حفظ برجام و ایستادگی ایشان در مقابله با این ظلم نبود، این موفقیت هرگز به دست نمی آمد.

باختن  جان  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
17۴ بیمار کووید19 در ۲۴ ساعت 1۶ تا 17 
فروردین خبر داد و گفت: متاسفانه مجموع 
و  هزار   ۶3 به  بیماری  این  جان باختگان 
دکتر  ایسنا،    گزارش  به  رسید.  نفر   ۵0۶
سیما سادات الری، همچنین گفته است که 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 17 
هزار و ۴30 بیمار جدید مبتال به کووید19 در 
کشور شناسایی شد که دو هزار و 3۶9 نفر 

از آنها بستری شدند.
به  مرگ ومیر  و  ابتال  افزایش  تند  شیب 
ترسناک  بسیار  را  شرایط  کرونا  واسطه 
کرده است. هر روز از تعداد شهرهای آبی 
نارنجی  تعداد شهرهای  بر  و  زرد کاسته  و 
و قرمز افزوده می شود. تهران که تا هفته 
اول سال جدید، زرد بود به شهری نارنجی 
تبدیل شد و دیری نپایید که شرایط قرمز 
کرونایی در پایتخت اعالم شد. به طوری که 
معاون درمان ستاد کرونای استان تهران در 
گفت وگو با ایسنا اعالم کرده 103 بیمارستان 
با  باید  ناچار  و  هستند  کرونا  درگیر  تهران 
لغو خدمات درمانی الکتیو در مراکز درمانی 
به  برای رسیدگی  بیشتری  اصلی، ظرفیت 

داده شود. اختصاص  بیماران کرونایی 
رئیس  زالی،  علیرضا  دکتر  دیگر،  سوی  از 
پیشنهاد  نیز  تهران  استان  کرونای  ستاد 
داده تهران برای یک هفته تا 10 روز، تعطیل 

یک  وقوع  شاهد  امروز  او گفته که  شود. 
سناریوی تلخ هستیم که نباید رخ می داد. 
را  شرایط  هنوز  زالی  آقای  اوصاف،  این  با 
هفته  که  کرده  اعالم  و  نمی داند  بدترین 
پایتخت  برای  سختی  بسیار  هفته  آینده، 
با  اخیر خوزستان که  »تجربه  بود:  خواهد 
داد،  رخ  ویروس  جهش یافته کرونا  گونه 
در تهران نیز در حال تکرار است.« به گفته 
بستری  رکورد  تهران  استان  زالی،  علیرضا 
در 1۴ ماه گذشته را شکسته است: هزار و 
100 بیمار بستری شده در یک روز. رکوردی 

رییس  آینده.  روزهای  برای  نگران کننده 
ستاد کرونای استان تهران همچنین گفته 
که در میان افرادی که در تهران جان خود 
را از دست داده اند، از کودک یک ساله تا 
پیرمرد 8۵ ساله وجود دارد. در این میان، 
جهانپور، سخنگوی سازمان  کیانوش  دکتر 
غذا و دارو، در پیامی توئیتری اعالم کرده 
که اولین محموله واکسن کرونا شامل 700 
هزار و 800 دز آسترازنکا/آکسفورد از طریق 
به  هفته ای  سه  تا  دو  تاخیر  با  کوواکس 

است. رسیده  تهران 

رئیس ستاد کرونای استان تهران:

هفته  بسیار سختی در انتظار پایتخت است

سالمت

سخنگوی ارشد نیروهای 
مسلح: متاسفانه با آن فردی 
که با عنوان بازپرس در 
بابل با سرباز درگیر شد هم 
علی رغم قول هایی که دادند، 
برخورد نشد. این در شان 
جمهوری اسالمی نیست 
که بازپرس قلدری کند یا 
یک نماینده به صورت سرباز 
سیلی بزند

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره 
به ماجرای درگیری یک نماینده مجلس 
بسیار  گفت:  راهور  پلیس  سرباز  با 
متاسفم برای کسی که می رود و از مردم 
آنان  نماینده  عنوان  به  و  می گیرد  رای 
وارد مجلس می شود اما کشیده به یک 
سردار  ایسنا،  گزارش  به  می زند.  سرباز 
نشست  حاشیه  در  شکارچی  ابوالفضل 
به  پاسخ  در  سربازی  موضوع  با  خبری 
ایسنا در مورد رسیدگی به ماجرای علی 
برای  اصرار  سر  بر  که  عنابستانی  اصغر 
ورود غیرمجاز به خط ویژه به صورت یک 
سرباز پلیس راهور سیلی زده بود، گفت: 
و  می رود  برای کسی که  متاسفم  بسیار 
رای مردم را می گیرد و به عنوان نماینده 
آنان وارد مجلس می شود و حتی اگر آن 
او کشیده  به  سرباز خطا هم کرده باشد 
سرباز  به  سیلی  کرد:  تصریح  او  بزند. 
یعنی سیلی به نظم و امنیت و نیروهای 
پذیرش  قابل  عنوان  هیچ  به  و  مسلح 

نیست.
با  بازپرس  یک  درگیری  ماجرای  به  او 
سربازی در شمال کشور نیز اشاره کرد و 
گفت: متاسفانه با آن فردی که با عنوان 
بازپرس در بابل با سرباز درگیر شد هم 
علی رغم قول هایی که دادند، برخورد نشد. 
این در شان جمهوری اسالمی نیست که 

به  نماینده  یک  یا  قلدری کند  بازپرس 
سربازان  این  بزند.  سیلی  سرباز  صورت 
برای خدمتی که می کنند آموزش دیده اند 
و حتی اگر تخلف هم کرده باشند، راهکار 

قانونی دارد و نباید به او سیلی بزنند.
مسلح  نیروهای  عنوان  به  ما  افزود:  او 
شاکی  افراد  آن  دوی  هر  از  امروز 
برخورد شود.  افراد  این  با  باید  هستیم، 
نباید اجازه دهیم به سربازی که در این 
حال  در  صادقانه  و  داوطلبانه  شرایط 
هم  حقوقش  و  حق  و  است،  خدمت 
کامل پرداخت نمی شود، سیلی زده و به 
مشکالتش افزوده شود. ما از کسانی که 
این کار را کرده اند و از کسانی که از این 
کار حمایت می کنند، گالیه مندیم. این ها 

نیستند. مردم  واقعی  نماینده 
ادامه  مسلح  نیروهای  ارشد  سخنگوی 
داد: حساب این فرد از نماینده های مردم 
جداست. در نظام جمهوری اسالمی فرقی 
بین نماینده و سردار، وزیر و امیر و وکیل 
قانون  ندارد.  وجود  شهروندان  دیگر  با 
و  شود  عبور  ویژه  از خط  نباید  گفته که 
است.  یکسان  برای همه  آن هم  اجرای 
و  دارد  سازمان  سرباز  این  داد:  ادامه  او 
هیچکس حق ندارد به او توهین کند، او 
به  یا حتی کلمات سخیف  بدهد  را هل 

ببرد. کار 

سخنگوی نیروهای مسلح با اشاره به رفتار عنابستانی:
این ها نماینده مردم نیستند

|  
ne

w
sn

at
io

nu
sa

.c
om

  |



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 3|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 1979   | چهارشنبه  18 فروردین 1۴00  |4 اقلیم

نام دو محیط  بان ایثارگر بر زبان ها افتاده. 
و  کرده اند  دستگیر  را  قتل  مظنون  دو 
محیط  شده اند.  عدالت  اجرای  خواستار 
مهدی  شهادت  گزارش  زنجان  زیست 
کرده  آماده  را  هاشمی  میکائیل  و  مجلل 
و به بنیاد شهید فرستاده است اما معلوم 
را  آنها  زمانی  چه  شهید،  بنیاد  نیست که 
شهید بشمرد. تا سال پیش از میان 1۴۲ 
شهید محیط بان، فقط شهادت ۴۲ نفرشان 
به  دیگر  نفر  دو  نام  حاال  بود.  شده  احراز 
این آمار اضافه شده. در طول سه سال و 
نیم گذشته هفت محیط بان در راه خدمت 
در  آن ها  همه  پرونده  اما  شده اند  کشته 

است. مفتوح  شهید  بنیاد 

 آنچه رخ داد
پیدا  دیروز  صبح  که  پیکرهایی 
است.  پلیس  اختیار  در  اکنون  شد، 
در  آنها  به  شلیک  که  احتمال داده اند 
ساعت 8 شب دوشنبه رخ داده باشد. »به 
دیشب  محیط بان  دو  این  قوی  احتمال 
آن  از  چون  شدند،  شهید  شب   8 ساعت 
را  نفر  دو  این  هرچه گشتیم  بعد  ساعت 
محبت  خانی،  جمشید  نکردیم.«  پیدا 
محیط  سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده 
فروردین(   1۶( او  به  گفته.  اینطور  زیست 
این دو محیط بان در ساعت 18:30 دقیقه 
سرنشینان  به  فیله خاصه  منطقه  در 
حال  در  که  شدند  مشکوک  نیسان  یک 

برای  محیط بانان  بودند.  غیرمجاز  شکار 
سرنشینان  و  زدند  جاده  به  تعقیبشان 
زنجان  جاده  سمت  به  را  ماشین  نیسان، 
همانجا  درست  کردند.  هدایت  قزوین  به 
و  تلفن  همراه  با  محیط  زیست  نیروهای 
مسئوالن  به  را  اتفاق  این  بی سیم گزارش 
شکارچیان  ماشین  بعد  دادند.  باالدستی 
غیرمجاز به یک مسیر فرعی رفت و تعقیب 
یک ساعت ادامه داشت. از ساعت 19:30 
دقیقه ارتباط محیط بانان با مرکز قطع شد. 
نیروها وارد عمل شدند اما با تاریک شدن 
هوا جست وجوها به نتیجه نرسید. »صبح 
امروز )17 فروردین ماه( و با تالش نیروها 
کنار خودروی خود  این دو شهید در  پیکر 
را  آن ها  شکارچیان،  متاسفانه  شد.  پیدا 
این  در  رساندند.  به شهادت  تیر جنگی  با 
رابطه پرونده تشکیل شده و موارد در حال 

است.« بررسی 

 آنها از شکارچیان محلی بودند
هنوز ظهر نشده یکی از مظنونان حادثه 
رحمتی،  جعفر  بعد  کمی  و  شد  دستگیر 
خبر  زنجان  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
بازداشت شده  هم  مظنون  دومین  داد که 
عوامل  از  نفر  دو  »تاکنون  او گفت:  است. 
زنجان دستگیر شدند  شهادت محیط بانان 
این  زوایایی  روشن شدن  برای  بررسی  و 
به  عوامل  است.  انجام  دست  در  جنایت 
از  بان زنجانی  شهادت رساندن دو محیط 

هستند.« محلی  شکارچیان 
حفاظت  سازمان  رئیس  کالنتری،  عیسی 
رسیدگی  خواستار  هم  زیست  محیط 
تن  دو  شهادت  به  قضا  دستگاه  فوری 
در  او  شد.  زنجان  استان  محیط بانان  از 
ضمن  »اینجانب  نوشت:  تسلیتش  متن 
درخواست از دستگاه محترم قضایی برای 
رسیدگی فوری به این جنایت و شناسایی، 
برای  قاطعانه  رای  صدور  و  دستگیری 
عامالن که موجب درس عبرتی برای سایر 
متجاوزان به جان محیط بانان و عرصه های 
برآن  متعال  خداوند  از  شود،  طبیعت 
الهی  شهدای عزیز رفعت جایگاه و غفران 

می جویم.« مسئلت  را 

 با اسلحه جنگی کشتند
محیط  مدیر کل  آبساالن،  حسین 
»ناجوانمردانه  می گوید:  زنجان  زیست 
تیرباران  را  ماشین  داخل  آنها  است. 
درصد   30 می گوید  آمارها  کردند.« 
گلوله  شلیک  با  شهید  محیط بانان  از 
باقی  و  رسیده اند  شهادت  به  شکارچیان 
آبساالن  باخته اند.  در سوانح مختلف جان 
ما  همکاران  پیش  وقت  »چند  می گوید: 
جنگی  اسلحه  منطقه  متخلفان  از  هم  باز 
گرفتند. با این همه تالشی که محیط بانان 
شهادت  به  ناجوانمردانه  اینطور  می کنند 
نیست  ما  محیط بانان  حق  این  می رسند. 
جنگی  با سالح های  تعداد کم،  این  با  که 

قرار  حمله  مورد  اینطور  و  شوند  مواجه 
سازمان  مسئوالن  اظهارات   » بگیرند. 
گذشته  سال  در  می گوید،  زیست  محیط 
نزدیک ۵ هزار سالح غیرمجاز کشف شده 
میلیون  یک  از  بیش  اکنون  اما  است 

دارد. وجود  کشور  در  غیرمجاز  اسلحه 
داشت.  فوق لیسانس  مجلل  »شهید 
بسیار  بود.فرد  کرده  خیلی کار   GIS روی 
هفت  او  بود.  طبیعت  به  عالقه مندی 
سرخ آباد  حفاظت شده  منطقه  در  سال 
هم  هاشمی  شهید  می کرد.  کار  شبانه روز 
بود.  متاهل  بود.  ما  خوب  محیط بانان  از 
بود.  فعال  بسیار  و  بود  کرده  سال کار   1۲
اگر کاری را به عالقه مند واقعی به طبیعت 

می دهد.  انجامش  جان  پای  تا  بسپرند 
داشتند  وجدان  هم  محیط بان  دو  این 
مدیر کل  داشتند.«  دوست  را  طبیعت  و 
اینها را در وصف دو  محیط زیست زنجان 

می گوید. شهید  محیط بان 

 اگر آنها نبودند
زنجان  در  فیله خاصه  منطقه  وسعت 
درختان  هم  است.  هکتار  و۵3۲  هزار   110
و  آویشن  هم  و  دارد  صنوبر  و  میوه 
گراز  و  ایرانی  آهوی  فیله خاص  درمنه. 
باقرقره،  کبک،  چون  پرندگانی  و  دارد 
پرندگان  انواع  شکاری،  پرندگان  انواع 
و  زمستانی  مهاجر  آبزی  کنار  و  آبزی 
بخشی  نقطه  این  است.  خزندگان  انواع 
سال ها  که  است  سرخ آباد  منطقه  از 
منطقه  به  حاال  و  بود  ممنوع  شکار  منطقه 
کل  مدیر  کرده.  پیدا  ارتقا  حفاظت شده 
اگر  زنجان می گوید  استان  زیست  محیط 
پیدا  ارتقا  منطقه  این  نبودند  محیط بانان 
وجدانی  کارشان  »محیط بان ها  نمی کرد. 
همیشه  آنها  طبیعت.  حفظ  برای  و  است 
کارمندان  از  خیلی  برای  هستند  الگویی 
حفاظت شده  مناطق  از  خیلی  دیگر. 
گشت های  خاطر  به  ملی  پارک های  و 
اگر  است.  شده  حفظ  آنها  شبانه روزی 
آنها نبودند این مناطق را شخم می زدند و 
نابود می کردند. ولی این اکوسیستم ها به 
است  خورده  دست  حضورشان کمتر  مدد 
به  مناطق  این  وجود  است.  شده  حفظ  و 
حرف هایش  او  است.«  محیط بانان  خاطر 
را اینطور ادامه می دهد: » 199 هزار هکتار 
تبدیل  پیش  وقت  چند  فیله خاصه  منطقه 
ولی سالیان  منطقه حفاظت شده شد.  به 
محیط بانی  و  بود  منطقه شکارممنوع  سال 
محیط بانان  حضور  با  بود.  برقرار  آن  در 
شمار  و  امنیت  افزایش  با  منطقه  این  در 
که  تالش هایی  تمام  و  وحش،  حیات 
انجام شد، این منطقه هم ارتقا پیدا کرد.« 
سالح  کشفیات  »افزایش  می گوید:  او 
محیط بانان  به  اگر  می دهد که  نشان  هم 
درست تر حفظ  زیست  محیط  توجه کنیم، 
می شود. با تالششان را جبران کنیم و برای 
وجدان  با  آنها  شویم.  قائل  اهمیت  آنها 
هستند  خودشان  که  مناطقی  در  کاری 
می کشند.  زحمت  خودشان،  خدای  و 
منطقه حفاظت شده را محیط بان با روش 
اما  کرده اند  حفظ  سال  سالیان  خودش 
با  ما  محیط بان های  خالی.  دست های  با 
مدیریت  تحت  زیادی که  مساحت  وجود 
تعدادشان  است،  زیست  محیط  سازمان 
کم است. آن هم در شرایطی که هر لحظه 
مارگزیدگی،  خودرو،  شدن  چپ  امکان 
بلندی،  از  افتادن  و سرما،  گرما  در  ماندن 
وجود  شهادت  و  شکارچی  با  درگیری  و 
دارد. باید تالش های آنها تالفی شود. این 

نیست.« آنها  حق  درگیری ها 

 با شهادت دو محیط بان زنجانی، شمار شهدای حفاظت از محیط زیست به 144 نفر رسید

محیط باناِن خفته بر خاک
»مهدی مجلل« و »میکاییل هاشمی«، در تعقیب و گریز شکارچیان غیرمجاز جان باختند

پارسال 1288 شکارچی 
غیرمجاز در مازندران 

دستگیر شدند
زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
 ۲88 و  یک هزار  دستگیری  از  مازندران 
در  شکار  هنگام  در  غیرمجاز  شکارچی 
این  ممنوع  شکار  و  حفاظتی  مناطق 

داد. خبر   99 سال  در  استان 
از  که  گفت  ایرنا  به  آهنگری  مسلم 
۵۲0 نفر که در تاالب  مجموع این افراد، 
پرندگان  شکار  سرگرم  آب بندان ها  و 
اقدامی  گونه  هر  از  قبل  بودند،  مهاجر 
دستگیر  حفاظت  یگان  نیروهای  توسط 

. ند شد
او همچنین از کشف و ضبط 98۴ قبضه 
سالح شکاری مجاز و غیرمجاز طی سال 
مازندران خبر  مناطق مختلف  در  گذشته 
قبضه   ۲17 تعداد  این  »از  و گفت:  داد 
قبضه   7۶7 و  غیرمجاز  سالح  به  مربوط 
نیز مربوط به سالح مجاز بود که در حین 

و ضبط شدند.« شکار کشف 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
پرونده  فقره   817 تشکیل  از  مازندران 
غیرمجاز  شکارچیان  برای  قضای 
افزود:  و  داد  خبر   99 سال  در  مازندران 
محاکم  به  غیرمجاز  شکارچیان  »پرونده 
صدور  به  منجر  و  ارسال  استان  قضایی 

است. شده  نهایی  حکم 
در   98 سال  اینکه   بیان  با  آهنگری 
بیشتری  سالح  سال گذشته،  با  مقایسه 
و  مازندران کشف  غیرمجاز  از شکارچیان 
شکار  میزان  بیشترین  بود،  شده  ضبط 
غیرمجاز صورت گرفته در استان با توجه 
به وجود مناطق جلگه ای و آب بندان ها را 

اعالم کرد. پرندگان  شکار  به  مربوط 
 70 در  محیط بان   300 فعالیت  از  او 
عرصه های  در  محیط  بانی  ایستگاه 
مازندران  طبیعی  و  محیطی  زیست 
محیط بان  نیروهای  کمبود  و  داد  خبر 
عنوان  فراروی  مشکالت  عمده  از  را 
مشکالت،  تمام  وجود  »با  و گفت:  کرد 
مناطق  تمام  در  محیط بان  نیروهای 
تراکم  از  که  صعب العبور  و  حساس 
است،  برخوردار  بیشتری  وحش  حیات 
فعالیت اند.« مشغول  شبانه روزی  طور  به 
برخورد  وجود  با  گذشته  سال  چند  در 
شدید محیط  زیست و برخی دستگاه های 
غیرمجاز،  شکارچیان  با  دیگر  نظارتی 
مهاجر  وحشی  پرندگان  شکار  همچنان 
استان  زیستی  محیط  تخلفات  صدر  در 
راهکارهای  تاکنون  دارد.  قرار  مازندران 
به  پرندگان  از  حفاظت  و  شکار  کاهش 
در  و  حفاظت  تحت  گونه های  خصوص 
مقطعی  دلیل  به  نیز  انقراض  معرض 
بعضی  کناره گیری  و  برخوردها  بودن 
دستگاه های نظارتی چندان موفقیت آمیز 
برنامه هایی  سال ها  این  در  است.  نبوده 
رسمیت  به  و  شکار  مجوز  صدور  برای 
سنتی  شیوه های  از  برخی  شناختن 
این  اما  گرفت،  قرار  کار  دستور  در  شکار 
نتوانست  مختلف  دالیل  به  نیز  برنامه ها 
وحشی  پرندگان  غیرمجاز  شکار  کاهش 

بزند. رقم  را 

شمار قربانیان سیالب  
اندونزی و تیمور شرقی 

به 157 تن رسید
در  مرگبار  سیالب  وقوع  قربانیان  شمار 
اندونزی و تیمور شرقی افزایش یافته و 

است. رسیده  تن   1۵7 به  تاکنون 
مقامات،  اعالم  بنابر  ایسنا،  گزارش  به 
دست کم 1۵7 تن بر اثر وقوع سیالب و 
شرقی  تیمور  و  اندونزی  در  زمین  رانش 
تعدادی  و  داده  دست  از  را  خود  جان 

هستند. مفقود  نیز  دیگر 
اعالم  اندونزی  در  بالیا  مدیریت  آژانس 
دوردست  جزایر  از  تعدادی  در  کرد: 
مورد   130 شرقی  تیمور  نزدیکی  در 
امدادگران  است.  کرده  ثبت  را  مرگ 
بیش  یافتن  برای  تالش  در  اندونزی 
آنان  وضعیت  که  هستند  نفر   70 از 
درحالی است  این  و  نیست  مشخص 
ها،  جاده  بودن  مسدود  برق،  قطعی  که 
دیده  حادثه  مناطق  بودن  صعب العبور 
نامساعد،  جوِی  وضعیت  همچنین  و 
روبرو  مشکل  با  را  امدادرسانی  عملیات 
سیل آسا  باران های  بارش  است.  کرده 
موجب وقوع سیالب و رانش زمین شد 
جا  به  را  الی  و  گل  از  باالیی  حجم  که 
گذاشت، موجب شکسته شدن و سقوط 
کرد  مجبور  را  نفر  هزاران  و  درختان شد 

کنند. پیدا  اسکان  پناهگاه  در  تا 
بنا بر  بر اساس گزارش روزنامه گاردین، 
حادثه  این  در  اندونزی  مقامات  اعالم 
و  بیمارستان  همچنین  و  خانه  هزاران 
و  شدند  تخریب  یا  دیده  خسارت  پل ها 
ترک  به  مجبور  نیز  نفر  هزار   10 از  بیش 

شده اند. خود  خانه های 

مدیرکل محیط زیست زنجان: 
شهید مجلل فوق لیسانس 

داشت. روی GIS خیلی کار 
کرده بود. فرد بسیار عالقه مندی 
به طبیعت بود. او هفت سال در 

منطقه حفاظت شده سرخ آباد 
شبانه روز کار می کرد. شهید 
هاشمی هم از محیط بانان 

خوب ما بود. متاهل بود. 1۲ 
سال کار کرده بود و بسیار 

فعال بود. این دو محیط بان 
هم وجدان داشتند و طبیعت را 

دوست داشتند

محیط زیست زنجان گزارش 
شهادت مهدی مجلل و 

میکاییل هاشمی را آماده کرده 
و به بنیاد شهید فرستاده است 

اما معلوم نیست که بنیاد 
شهید، چه زمانی آنها را شهید 
بشمرد. تا سال پیش از میان 

1۴۲ شهید محیط بان، فقط 
شهادت ۴۲ نفرشان احراز شده 

بود. حاال نام دو نفر دیگر به 
این آمار اضافه شده

جزیره آشوراده از بین نقاط ذکر 
شده شاهد حضور بیشترین 

جمعیت فوک خزری در 
سواحل کشور ایران است 

بنابراین برهم خوردن امنیت 
این منطقه به معنای آسیب 
جدی به قلمرو زیستی این 
موجود و برخالف معاهدات 

بین المللی و اصول مربوط به 
حفاظت فوک خزری است

| پیام ما | پیکرهای خونین مهدی مجلل و میکائیل هاشمی را بعد از سپیده دم پیدا کردند. هر دو محیط بان بودند؛ مهدی 34 ساله و 
میکائیل 42 ساله. آنها عصر دوشنبه برای برای تعقیب شکارچیان غیرمجاز در »فیله خاصه« به جاده زدند و هیچکس نتوانست در تاریکی 
شب پیدایشان کند تا صبح فردا. تصاویری که از آنها منتشر شده هولناک و دردآور است؛ با لباس های محیط بانی پر خون بر زمیِن سبز 
افتاده اند، شیشه های ماشینی که سوار بودند خرد شده و از جا درآمده و پوکه های خالی فشنگ  اسلحه جنگی روی کاپوت جا مانده. 

اکنون با جان باختن آنها شمار محیط بانان شهید به 144 نفر رسیده است.
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 |

مدیر مرکز حفاظت فوک خزری ایران با انتشار 
نامه ای به اجرای پروژه گردشگری آشوراده انتقاد 
کرد. در متن این نامه آمده است که اجرای این 
پروژه خالف موازین حفاظتی از فوک خزری و 

به شدت مخرب است.
ملی  در چهارمین جلسه ستاد  پیش  روز  دو 
هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور، حاضران 
به اجرای گردشگری در تنها جزیره ایرانی دریای 
خزر رای مثبت دادند. طرح گردشگری جزیره 
آشوراده  یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری 
در سال 93 به گلستان بود. بر اساس این طرح  
۲۲هکتار از مساحت آشوراده که در دل پناهگاه 
حیات  وحش میانکاله قرار گرفته شامل طرح 
گردشگری می شود. طرحی که حاال بنا به رعایت 
موازینی به عنوان  طرح طبیعت گردی شناخته 
در  آن  اجرای  برای  و  نه گردشگری  می شود، 
اسکله، مسیر دسترسی، آالچیق،  این منطقه 
گردشگری  زیرساخت های  دیگر  و  رستوران 

ساخته می شود.
تاالب های  مدیریت  و  هماهنگی  ملی  ستاد 
معاون  جهانگیری،  اسحاق  ریاست  به  کشور 
اجرای طرح  با  حالی  در  رئیس جمهوری  اول 
گردشگری در این جزیره شمالی موافقت کرده 
که فعاالن محیط زیستی این طرح را به شدت 

می دانند. مخرب 
امیر صیاد شیرازی، مدیر مرکز حفاظت فوک 

خزری ایران در نامه ای خطاب به شورای عالی 
ایران نوشته است: »با  شهرسازی و معماری 
پروژه  اجرای  بر  مبنی  دولت  اصرار  به  توجه 
حفاظت  مرکز  آشوراده،  جزیره  در  گردشگری 
فوک خزری ایران الزم می داند که مخالفت خود 
را با توجه به خطر آسیب جدی به قلمرو زیستی 
این گونه در معرض انقراض برای چندمین بار 

اعالم کند.«
مدیر مرکز حفاظت فوک خزری ایران در نامه 
سواحل  »متاسفانه  است:  کرده  تاکید  خود 
دریای خزر در کشور ایران در مقایسه با سایر 
کشورهای همسایه خزر، شاهد بیشترین میزان 
تخریب در طول سالیان گذشته بوده است و 
از مهم ترین عوامل تهدید  در عین حال یکی 
گونه فوک خزری از دست رفتن زیستگاه های 
ساحلی و دریایی است چرا که این موجودات 
برای ساحل گذرانی نیازمند محیطی بکر و آرام 
و به دور از فعالیت های انسانی هستند بنابراین 
به دلیل تصاحب بی حد و حصر سواحل در کشور 
ایران تنها نقاط کوچک و محدودی از آن دست 

نخورده باقی مانده اند.«
شیرازی در ادامه با اشاره به اینکه جزیره آشوراده، 
شبه جزیره میانکاله و منطقه بوجاق تنها نقاط 
به  نسبت امن باقی مانده برای حفظ این گونه با 
ارزش در سواحل کشور ایران است، تصریح کرده 
است: »از سویی دیگر نام فوک خزری از سال 

۲008 میالدی در لیست قرمز اتحادیه بین المللی 
حفاظت از طبیعت به عنوان گونه در معرض خطر 
انقراض ثبت شده  و از این  رو حفاظت از این 
موجود به تمامی کشورهای حوزه دریاچه خزر 

به طور جدی گوشزد شده است.«
او حفاظت از فوک خزری را به معنای حفاظت 
از پهنه آبی اکوسیستم خزر دانسته و در نامه 
خود تاکید کرده است: »در سال ۲017 میالدی 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  پیشنهاد  با 
ایران نام فوک خزری در کنوانسیون حفاظت 
از گونه های مهاجر ثبت و دو ضمیمه 1 و ۲ این 
کنوانسیون برای کشورهای متعهد الزم االجرا شد 
و اعضای این مجمع رای به حفاظت از قلمرو 

زیستی این گونه دادند.«
بر اساس آنچه در نامه مدیر مرکز حفاظت فوک 
خزری ایران آمده جزیره آشوراده از بین نقاط 
ذکر شده شاهد حضور بیشترین جمعیت فوک 
بنابراین  است  ایران  سواحل کشور  در  خزری 
برهم خوردن امنیت این منطقه به معنای آسیب 
جدی به قلمرو زیستی این موجود و برخالف 
معاهدات بین المللی و اصول مربوط به حفاظت 

فوک خزری است.
از پروژه گردشگری آشوراده  انتقاد  با  شیرازی 
عنوان کرده است: »مرکز حفاظت فوک خزری 
ایران اجرای پروژه گردشگری آشوراده را خالف 
این گونه و به شدت مخرب  موازین حفاظتی 

می خواهیم که  مسئوالن  از  این رو  از  می داند. 
اقدامات مقتضی را جهت حذف این پروژه از 

دستور کار دولت انجام دهند.«
در  که  شده  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
استاندار  حق شناس،  نوروزهادی  تعطیالت 
گلستان از صدور »مجوز طبیعت گردی جزیره 
آشوراده« در شورای عالی معماری و شهرسازی 
کشور خبر داده بود و در گفت وگو با ایرنا تاکید 
الزم،  زیرساخت های  اجرای  با  که  بود  کرده 

می شود. تقویت  استان  این  گردشگری 
در ۶  ملی طبیعت گردی  این کمیته  از  پیش 
در  هکتاری گردشگری   ۲۲ طرح   97 خرداد 
دالیل  به  بود که  ابالغ کرده  را  آشوراده  جزیره 
مختلف این طرح اجرایی نشد. با وجود همه 
امضای  با  گذشته،  سال های  در  مخالفت ها 
سازمان  و  گلستان  استانداری  بین  قرارداد 

حفاظت از محیط زیست، این طرح وارد فاز 
جدیدی شد و با زدن کلنگ عملیات اجرایی 
این طرح در سال 97 تکاپو و تقال برای اجرای 

شد. آغاز  آن 
سازمان  توسط  اجرایی  عملیات  با  همزمان 
کارشناسان  گلستان،  شهرداری های  همیاری 
مختلف و عالقه مندان محیط زیست با طرح 
شکایت های متعدد از مدیران استان و محیط 
زیست کشور، خواستار توقف اجرای این طرح 
شدند. آخرین مورد این شکایت ها اما با همراهی 
نهایت  در  شد.  همراه  زیست  محیط  سازمان 
دسترسی،  جاده  توقف  دستور  صدور  از  پس 
معاونت قضایی دادستان کل کشور در خرداد 99 
دستور توقف کامل طرح گردشگری آشوراده را 
صادر کرد حاال اما دوباره روند اجرای این پروژه 

آغاز شده است.

مدیر مرکز حفاظت فوک خزری:

گردشگری در آشوراده خالف معاهدات بین المللی است

پایش

شهید مهدی مجلل شهید میکاییل هاشمی
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داده که  روی  حالی  در  بنا  این  تخریب   
شده  داده  اطمینان  این  گذشته  سال 
خانه  تخریب  بابت  نگرانی  هیچ  که  بود 
و  مرمت  و  ندارد  وجود  »کوزه کنانی« 
انجام  هماهنگی  با  تنها  بنا  این  بازسازی 

گرفت. خواهد 
هشتم اردیبهشت 98 در جلسه ای که میان 
میراث فرهنگی  معاون  و  مالکان  نماینده 
سر  بر  طرف  دو  هر  شد،  برگزار  کشور 
به  موسوم  اثر  احیای  و  حفظ  نحوه 
»خانه  همان  یا  فروشانی ها«  »حسینیه 
این  در  کردند.  توافق  مشهد  کنانی«  کوزه 
معاون  طالبیان،  محمدحسن  که  جلسه 
انجمن  نماینده های  و  میراث فرهنگی کشور 
داشتند،  حضور  چهارباغ  توسعه گردشگری 
دو طرف توافق کردند، طرحی ارائه دهند که 
تاریخی مدنظر  اثر  این  ترمیم  و  هم حفظ 
قرار داده شود و هم نیازهای مالکان فعلی 
خمینی شهر  مردم  اهالی  از  جمعی  که  بنا 

شود. تأمین  هستند،  اصفهان 
امنای  هیئت  رئیس  پیمانی،  حیدرعلی 
شهر  خمینی  فروشانی های  حسینیه 
بر  ما  نظر  بود:»  گفته  توافق  این  درباره 
متضمن  که  شود  اجرا  طرحی  است،  این 
اثر  این  هم  یعنی  باشد؛  اولویت  دو  هر 
تاریخی فرهنگی را برای مشهد حفظ و هم 
با  بنا تامین شود.«  نیازهای مالکان فعلی 
بخش هایی  تخریب  دیروز  اما  این ها  همه 

شد. منتشر  خانه  این  از 

 قصه یک خانه
سال  در  کوزه کنانی  خانه  تاریخی  اثر 
 1۲88 سال  با  مطابق  شمسی   1۲۴7
مسکونی  کاربری  با  قاجار  دوره  در  قمری 
جهانی  جنگ  سال های  در  و  شده  احداث 
استفاده  آمریکا مورد  عنوان کنسول گری  به 
فرهنگی  ارزش های  از  فارغ  می گرفت.  قرار 
از  خاص  دوره ای  به  متعلق  معماری که  و 
این  سیر تحول معماری شهر مشهد است، 
اجتماعی  و  سیاسی  ویژگی های  دارای  بنا 
و نقش مهمی در حفظ  قابل توجهی است 
هویت و ماندگاری حافظه تاریخی شهر ایفا 
روزگاری  می شود  خانه ای که گفته  می کند. 
زندگی کرده  آن  در  ماه  یک  برای  رضاشاه 

است.
این خانه تاریخی در ابتدا متعلق به یکی از 
نام مرحوم حاج کوزه کنانی  به  تجار مشهد 
بود. تاریخچه دقیقی در مورد این بنا وجود 
ندارد اما سبک معماری که در این خانه به 
کار رفته است نشان می دهد که این بنا در 

اواخر دوره قاجاریه ساخته شده است.
ایران  دولت  تصرف  به  خانه  این  اما  بعدها 
آمریکا مورد  به عنوان کنسولگری  آمد و  در 
سال  در  آن  از  پس  گرفت.  قرار  استفاده 
این  ساختمان  شمسی  هجری   13۲۲
کنسولگری توسط حاج آقای کوزه کنانی از 
آمریکایی ها خریداری و بعد از فوت او این 
شهر  خمینی  مذهبی  هیات  به  ساختمان 
فروخته شد. در حال حاضر مالک این خانه 

موسسه خیریه امام رضا )ع( فروشانی های 
است. اصفهان  خمینی شهر 

 مجوز تخریب داده نشد
ملی  آثار  فهرست  از  بنا  این  اینکه  با 
حفاظت  قوانین  تحت  و  بود  شده  خارج 
در  اما  نداشت،  قرار  تاریخی  آثار  صیانت  و 
طرح تفصیلی مالک عمل به عنوان کاربری 
فرهنگی و تاریخی تعیین شده و در همین 
راستا هر گونه مداخله در این بنا باید با نظر 

شود. انجام  میراث فرهنگی  سازمان 

میراث فرهنگی،  معاون  اکبری،  مرجان 
رضوی  خراسان  صنایع دستی  و  گردشگری 
این  برای  مجوزی  هیچ  که  می گوید  اما 
است:»طرح های  نشده  داده  تخریب 
خانه  توسعه  و  بازسازی  مرمت،  حفاظت، 
کوزه کنانی در شورای فنی استان بررسی و 
مصوب شده، اما هیچ گونه مجوز تخریب و 

است.« نشده  صادر  اجرایی  عملیات 
به  اشاره  با  و  ایسنا  با  گفت وگو  در  اکبری 
خانه  تخریب  بر  مبنی  اخبار  برخی  انتشار 
شورای  جلسه  »دو  است:  کوزه کنانی گفته 
فنی در ۲۵ اسفند 99 با موضوع بررسی طرح 
کوزه  خانه  به  موسوم  تاریخی  فرهنگی  اثر 
کنانی مشهد و ۲8 اسفند 99 با موضوع طرح 
برگزار  کنانی  کوزه  خانه  توسعه  و  بازسازی 
شده و طرح های حفاظت، مرمت، بازسازی و 

است.« بررسی شده  اثر  این  توسعه 
مشاور  توسط  طرح ها  این  او  گفته  به 
همکاری  با  اصفهان  شهر  در  ذی صالح 
آثار  مرمت  تخصص  دارای  محلی  مشاور 
است. شده  ارائه  مشهد  در  میراث فرهنگی 
صنایع  و  میراث فرهنگی، گردشگری  معاون 
سابقه  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  دستی 
اثر تاریخی،  این  انجام شده برای  اقدامات 
جلسه  در  این که  به  توجه  »با  اضافه کرد: 
میراث فرهنگی  معاون  طالبیان،  حضور  با 
وزارت مقرر شد که جبل عاملی پیشکسوت 
میراث فرهنگی از این اثر بازدید و طرح های 
حفاظت، مرمت، بازسازی و توسعه با نظر 
راستای  در  شود.  تهیه  صاحب نظر  این 
نظر  طبق  و  محل  از  آمده  عمل  به  بازدید 
نظر  صاحب  و  پیشکسوت  این کارشناس 
میراث فرهنگی در قالب سه صفحه گزارشی 

ارائه شد.« تهیه و  
به  توجه  »با  کرد:  اضافه  رابطه  این  در  او 
تفویض اختیار صورت گرفته از سوی معاون 
شده  تهیه   طرح  وزارت،  میراث فرهنگی 
برای این اثر تاریخی فرهنگی نیز بر اساس 
نظرات جبل عاملی تهیه و پیش طرح )فاز 
صفر پروژه( عالوه بر اخذ تایید از شورای فنی 
میراث فرهنگی استان، در شورای فنی کشور 

نیز ارائه و تایید شده است.«
بخش  شامل  پروژه   که  این  بیان  با  او 
است،  توسعه  و  بازسازی  مرمت،  حفاظت، 
اظهار کرد: »در قسمت اول که طرح با موضوع 
مرمت ارائه شده، طرح های عملیاتی تائید و 
اداره کل  به  نقشه  آلبوم  است که  مقرر شده 
صنایع دستی  و  گردشگری   میراث فرهنگی، 
استان برای ممهور شدن به مهر شورای فنی 
ارائه  کارفرما  توسط  و  آماده  مشاور  توسط 

است.« نشده  واصل  تاکنون  شده که 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  معاون 
داد:  ادامه  رضوی،  خراسان  صنایع دستی 
توسعه  و  بازسازی  که  دوم  قسمت  »در 
طرح های  اول  فاز  نیز  دارد  قرار  بنا 
مقرر  و  گرفت  قرار  تایید  مورد  معماری  
از  اعالم شده  اصالحات  اعمال  شد ضمن 
سوی شورای فنی، نقشه های فاز ۲ توسط 
و  تهیه  بالفاصله  اصفهان  شهر  در  مشاور 
فنی  شورای  در  تصویب  روند  طی  برای 

شود.« ارائه  استان  میراث فرهنگی 
این  شده  ریخته  فرو  بخش  او  گفته  به 
میراث فرهنگی  حفاظت  یگان  توسط  خانه 
نیز  الزم  اخطار  و  گرفته  قرار  بازدید  مورد 

است. شده  داده 

 جزئیاتی درباره عمارت
معاون  گفته های  اساس  بر 
بخش  رضوی،  خراسان  میراث فرهنگی 
جبهه  در  کنانی  کوزه  عمارت  تخریب شده 
قرار  بازسازی  طرح  محدوده  و  شمالی 
جنوبی  بخش  دو  به  خانه  این  دارد. 
حیاطی  و  می شود  تقسیم  شمالی  و 
در  اصلی اش  ورودی  دارد.  مستطیلی 
فضای  گرفته.  قرار  غربی  جنوب  گوشه 
تزیین  ساده  و  ستون گرد  چهار  با  ورودی 
داالنی  وارد  می توان  همان جا  از  و  شده 
داالن،  این  راست  سمت  در  شد.  کوتاه 
در  می شود.  باز  خانه  به  که  است  دری 
بخش جنوبی هم ساختمانی یک طبقه با 
یک زیرزمین قرار گرفته. خانه کوزه کنانی 
شاه نشین  اتاق  پنجره های  اینها  تمام  جز 
رنگی  شیشه های  با  چوبی  ارسی  عمارت 
و  است  ساده  جنوبی اش  نمای  دارد.  هم 
دارد  بهارخواب  در  ستون های ساده چوبی 
آجرهای دندان موشی در باالی نما و طاقی 
ساختمان  نمای  پله.  راه  ورودی  در  گرد 
سنتوری های  و  است  آجری  هم  شمالی 
سنگ ریزه های  جنس  از  پنجره  ها  باالی 

قالبی. آجر های  و  سیاه  

فرهنگی، گردشگری  میراث  اداره  رئیس 
گفت:  مالیر  شهرستان  دستی  صنایع  و 
بنای  مرمت  اعتبار  تامین  صورت  در 
انجام  آینده  روز  »یخدان میرفتاح« چند 

می شود.
طاق  اینکه  به  اشاره  با  جلیلی  ابراهیم 
بارندگی  اثر  در  میرفتاح  یخدان  گنبدی 
به  ریخت،  فرو   98 فروردین  در  شدید 
قسمت  سه  از  یخچال  این  ایسنا گفت: 
حدود  با  یخدان  شامل  شده که  تشکیل 
دفع  چاه  یک  زمین،  عمق  در  متر  شش 
پایه  یا  ساقه  متر،  پنج  عمق  به  آب  
مصالح  از  که  متر  چهار  حدود  با  گنبد 
قسمتی  و  است  آجر  و  خشت  و  سنگ 
عنوان  تحت  بوده  یخ  ذخیره  محل  که 
کاماًل  قسمت ها  این  که  ساقه  و  یخدان 

است. سالم 
بنا  فروریخته  قسمت  اینکه  بیان  با  او 
گنبدی است که برای جلوگیری از تابش 
روی  یخدان  داخل  یخ  به  نور  مستقیم 
آب  دیرتر  و  تهویه  باعث  و  زده شده  آن 
یک  کرد:  اضافه  می شد،  یخ ها  شدن 
دیوار سایه انداز کنار یخدان وجود داشته 
از  پیش  و  قبل  سال   ۵0 یا   ۴0 بین  که 
حوض  سه  و  رفته  بین  از  بنا  ملی  ثبت 
داشته که آب قنات را در زمستان درون 
آنها می ریختند تا یخ بسته سپس داخل 

بریزند. یخدان 

گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
در  کرد:  تاکید  مالیر  دستی  صنایع  و 
مرمت  برای  مورد نیاز  مصالح   98 سال 
بازسازی  برای  شد  مقرر  و  خریداری 
بحران  مدیریت  اعتبارات  محل  از  بنا 
سال  آن  در  که  یابد  تخصیص  اعتباری 
هیچ  اما  شد  برآورد  میلیون   ۶00 حدود 

نکرد. پیدا  اختصاص  بنا  به  اعتباری 
فرماندار  پیگیری  با  کرد:  مطرح  جلیلی 
استان  میراث فرهنگی  مدیرکل  و  مالیر 
 300 استانی  متوازن  وضعیت  محل  از 
میلیون   ۲10 و  شد  کسب  اعتبار  میلیون 
قرارداد  طبق  و  یافت  تخصیص  تومان 
مجموعه،  آواربرداری  کار  پیمانکار  با 
بخشی  استحکام  الحاقات  جداسازی 

محوطه  اطراف  آوار  تخلیه  بنا،  اطراف 
کالف  و  چوبی  مصالح  خرید  یخدان، 
اکنون  هم  و  انجام  آن  بستن  و  چوبی 

شد. بازسازی  ساقه  و  دور  دیوارهای 
مرمت  برای  تاکنون  اینکه  بیان  با  او 
هزینه  تومان  میلیون   ۵00 حدود  بنا  این 
علت  به  متاسفانه  گفت:  است،  شده 
مرمت  هزینه های  اعتبار  تأمین  در  تاخیر 
با  داشتیم  انتظار  ابتدا  در  شد،  اضافه 
وقتی  اما  بزنیم  را  بنا  گنبد  اعتبار  همان 
یا  بنا  ساقه  دیواره های  شد  مشاهده 
زمان  مرور  به  نگهدارنده گنبد  دیواره های 
مقرر  و  کرد  تغییر  نظرمان  رفته،  بین  از 
به  و  گیرد  انجام  بخشی  استحکام  شد 
شود. بازسازی  و  مرمت  اصولی  صورت 

 با وجود وعده مرمت و بازسازی حسینیه فروشانی ها، بخش هایی از این بنای تاریخی مشهد تخریب شد

زخم تازه عمارت کوزه کنانی
 سال گذشته اطمینان داده شده بود که هیچ نگرانی برای تخریب خانه »کوزه کنانی« وجود ندارد 
اما حاال جبهه شمالی این بنا تخریب شده است

اعتبار، گمشده عملیات مرمت »یخدان میرفتاح« مالیر

 25 میلیارد ریال
 اعتبار برای مرمت 
دولتخانه صفوی 

معاون میراث فرهنگی قزوین از آغاز عملیات 
دولتخانه  مجموعه  ساماندهی  و  مرمت 

داد.  خبر  جدید  سال  در  صفوی 
گفت:  نورانی  احسان  ایلنا،  گزارش  به 
مجموعه  مرمت  و  سامان دهی  »عملیات 
تخصیص  با  صفوی  دولتخانه  تاریخی 
آغاز  جدید  سال  در  اعتبار  ریال  ۲۵میلیارد 
قزوین  میراث فرهنگی  معاون  می شود.« 
تاکید کرد: »مجموعه دولتخانه صفوی یکی 
تاریخی فرهنگی  محوطه های  مهمترین  از 
شهر قزوین است که در دل بافت تاریخی 
این شهر واقع شده و سامان دهی و مرمت 
ارزشمند  اثر  این  آسیب دیده  بخش های 
برای حفظ و نگهداری آن از اهمیت بسیاری 
مرمتی  اولویت های  از  و  بوده  برخوردار 
به  اشاره  با  او  می رود.«  به شمار  اداره کل 
تخصیص اعتبار برای سامان دهی و مرمت 
بخش هایی از این مجموعه ارزشمند تاریخی 
»سامان دهی،  اظهارکرد:   ،1۴00 سال  در 
حفاظت، مرمت و خواناسازی بخش هایی از 
این مجموعه از جمله اقدام های پیش بینی 
اعتباری  با  که  است  پروژه  این  در  شده 
در  و  می شود  اجرا  ریال  ۲۵میلیارد  بالغ بر 
اراضی  آزادسازی  مرمتی،  فعالیت های  کنار 
و الحاق بخش های باقی مانده به دولتخانه 
این  به  مربوط  ادامه کاوش های  و  صفوی 
دارد.«  قرار  کار  دستور  در  نیز  مجموعه 
صفوی  دولتخانه  مجموعه  است  گفتنی 
به دلیل وجود آثار تاریخی ارزشمندی چون 
گراند  چهلستون،  کاخ موزه  عالی قاپو،  سردر 
هتل، مدرسه امید و اهمیت معماری و نوع 
تزئیناتی که در آن به کار رفته از برجسته ترین 
آثار به یادگار مانده از پایتختی دوره صفویه 
شرایط  کمبودهای  تمام  باوجود  که  است 
عمومی  بازدیدهای  آمار  اساس  بر  کنونی 
شهر  تاریخی  اماکن  پربازدیدترین  از  یکی 

است. قزوین 

حفر تونل در منزلی 
مسکونی در شهرری 

رئیس اداره میراث فرهنگی ری از حفر تونلی 
غیر مجاز در یک منزل مسکونی در شهرری 

خبر داد. 
دستگیری  از  تقی پور  نوروز  مهر،  به گزارش 
در  منزل  یک  در  غیرمجاز  حفاران  از  تن   ۲
روستای »چهل قز« شهرری بخش خاوران 
خبر داد و گفت: »طی این دستگیری چند نفر 

از کارگران اتباع نیز متواری شده اند.«
این دستگیری  تقی پور در تشریح جزئیات 
گفت: »طبق گزارشات واصله مبنی بر حفاری 
غیرمجاز در یک منزل در روستای »چهل قز« 
شهرری بخش خاوران رصد موضوع طی ۲ 
ماه در دستور کار یگان حفاظت میراث فرهنگی 
با  امروز  سرانجام  که  بود  گرفته  قرار 
هماهنگی های انجام شده و با دستور رئیس 
حوزه قضایی بخش خاوران به محل مورد نظر 
رفته و با همکاری کالنتری قیامدشت، دو نفر 
که یکی صاحب منزل و دیگری مجری کار 
بود، دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.« 
رئیس اداره میراث فرهنگی ری افزود: »طبق 
بررسی صورت گرفته تونل بر اساس مقصد 
مشخص حفاری شده به این صورت که ابتدا 
حدود 1۲ متر در عمق زمین و سپس در چند 
مرحله دیگر به طور پلکانی در عمق زمین حفر 

شده است.«
و  بررسی ها  »در  کرد:  تاکید  پایان  در  او 
منزل  این  از  گرفته  صورت  بازرسی های 
اشیایی که  اما  شده  حفاری کشف  وسایل 
نشد  پیدا  باشد  شده  حفاری کشف  این  از 
و تحقیقات برای چگونگی و اینکه طراح چه 
کسی بوده و آیا اشیایی در این حفاری ها به 

دارد.« ادامه  خیر  یا  آمده  دست 

پایان عملیات مرمت 
پل دختر لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
استحکام  عملیات  پایان  از  لرستان  دستی 
بخشی پل دختر که در جریان سیل سال 98 

آسیب دیده بود، خبر داد. 
درباره  قاسمی  امین  ایسنا،  گزارش  به 
آخرین وضعیت مرمت پل دختر گفت: »این 
سری از عملیات مرمت و با زنده سازی پل 
باستانی پل دختر  با صرف اعتباری بالغ بر 

رقم خورد.« تومان  میلیون   1۲0
پل  این  در  مرمت  »عملیات  داد:  ادامه  او 
تاریخی شامل برچیدن الحاقات، طاق زنی با 
سنگ الشه مطابق با الگوی موجود، خارج 
کردن بندهای فرسوده و بندکشی مجدد با 

بود.« مالت گچ  نیم کوب 
بخش هایی  تاکید کرد: »همچنین  قاسمی 
سیل  جریان  در  که  تاریخی  پل  این  از 
و  مرمت  مورد  نیز  بود  دیده  آسیب   98

گرفت.« قرار  استحکام بخشی 

مرجان اکبری، معاون 
میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی 
: طرح های حفاظت، مرمت، 
بازسازی و توسعه خانه کوزه 
کنانی در شورای فنی استان 
بررسی و مصوب شده، اما 
هیچ گونه مجوز تخریب و 
عملیات اجرایی صادر نشده است

|پیام ما| بخش هایی از کوزه کنانی یکشنبه همین هفته تخریب شد. بزرگترین خانه تاریخی مشهد قرار بود با توافق میراث و مالکان 
احیا و بازسازی شود، اما حاال  طی دالیلی نامعلوم تخریب شده و این بنا یکی از 2 ساختمان خود را از دست داده است. مالکان 
ادعا می کنند این اتفاق با توافق میراث رخ داده است و اداره میراث مدعی است هیچ گونه مجوز تخریب و عملیات اجرایی برای خانه 

کوزه کنانی صادر نشده است.

محوطه

گالری »سیحون« اعالم کرده 
است که با توجه به اینکه از 
طرف وزارت ارشاد تعطیلی 
اعالم شده، نمایشگاه خود 
را فعال لغو کرده است. 
گالری »دستان« هنوز برنامه 
مشخصی برای برگزاری 
نمایشگاه در نظر ندارد، اما 
این چنین عنوان کرده است 
که در صورت برگزاری، امکان 
بازدید با هماهنگی قبلی 
امکان پذیر است

وضعیت شهر تهران قرمز است و مبتالیان 
این  در  کردند.  پیدا  افزایش  کرونا  به 
و  فرهنگی  برنامه های  از  بسیاری  میان 
وجود  با  شدند.  لغو  پایتخت  در  هنری 
تجسمی  هنرهای  دفتر  مدیرکل  اعالم 
نمایشگاه های  تعطیلی  لزوم  بر  مبنی 
از گالری ها اصرار  هنری، همچنان برخی 
به برگزاری نمایشگاه های حضوری دارند. 
به گزارش ایسنا، هادی مظفری، مدیرکل 
برگزاری  درباره  تجسمی،  هنرهای  دفتر 
نمایشگاه های هنری با توجه به قرمز شدن 
وضعیت تهران، تاکید کرد که با توجه به 
اینکه موزه ها و گالری ها جزو مشاغل دوم 
و سوم محسوب می شوند، در شرایط فعلی 
ملی کرونا  ستاد  قوانین  رعایت  به  ملزم 
هستند و تا تغییر رنگ شهر تهران و بهتر 
شدن وضعیت، باید تعطیل باشند. او یادآور 
شد که بر اساس قواعد ستاد ملی کرونا، 
گالری ها در شهرهایی که در وضعیت قرمز 
نمایشگاه های  برگزاری  از  باید  دارند  قرار 
اما  میان  این  در  خودداری کنند.  هنری 
برگزاری  به  همچنان  گالری ها  از  برخی 
نمایشگاه مبادرت می ورزند، برخی تعطیل 
شده اند و عده ای هم اعالم کرده اند که هنوز 
اعالم نشده  آنها  به  ارشاد  از سوی وزارت 
است که باید تعطیل باشند. بر این اساس، 
گالری هایی  جمله  از  »شیرین«  گالری 
شیوع  افزایش  سبب  به  که  است 

ویروس کرونا تعطیل شده است. گالری 
مشخصی  برنامه  فعال  نیز  »آرتیبیشن« 
امکان  اما  ندارد،  نمایشگاه  برگزاری  برای 
بازدید برای خرید آثار موجود در نمایشگاه 
همچنان وجود دارد. گالری »ایده« اما این 
هفته قرار است میزبان نمایشگاه گروهی 
»طراحان  گالری  باشد.  نقاشی  و  خط 
بازدید  با  است که  اعالم کرده  نیز  آزاد« 
محدودی، نمایشگاه خود را برگزار می کند. 
است  اعالم کرده  نیز  »سیحون«  گالری 
که با توجه به اینکه از طرف وزارت ارشاد 
تعطیلی اعالم شده، نمایشگاه خود را فعال 
هنوز  »دستان«  گالری  است.  کرده  لغو 
برنامه مشخصی برای برگزاری نمایشگاه 
عنوان کرده  چنین  این  اما  ندارد،  نظر  در 
است که در صورت برگزاری، امکان بازدید 
با هماهنگی قبلی امکان پذیر است. گالری 
»گلستان« نیز بر اساس روال سابق خود از 
نمایشگاه حضوری پرهیز دارد و نمایشگاه 
آنالین برگزار می کند. گالری »ُا« اما در این 
است.  نمایشگاه هنری  دو  میزبان  هفته 
سوی  از  هنوز  اعالم کرده که  این گالری 
تعطیلی  بر  مبنی  موضوعی  ارشاد  وزارت 
گالری به آنها اعالم نشده است. همچنین 
نمایشگاه آثار هنرمندان افغانستانی مقیم 
ایران با عنوان »هم خانه« که قرار بود در 
خانه هنرمندان ایران افتتاح  شود، به زمان 

شد. موکول  دیگری 

یک بام و دوهوای تعطیلی گالری های تجسمی

اثر تاریخی خانه کوزه کنانی در 
سال 1۲۴7 شمسی مطابق با 

سال 1۲88 قمری در دوره قاجار 
با کاربری مسکونی احداث شده 
و در سال های جنگ جهانی به 
عنوان کنسول گری آمریکا مورد 

استفاده قرار می گرفت |  
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در شش ماه اول سال آبی جاری بارش ها نسبت به متوسط درازمدت 34 درصد کاهش یافت

دست خالی دشت ها
دبیر اندیشکده آب ایران: تبعات کاهش بارش ها فقط منحصر به سدها نیست و شامل برداشت از منابع آب زیرزمینی هم می شود

احد وظیفه رئیس مرکز ملی 
خشکسالی:

از مهرماه تاکنون تنها حدود ۴8 
درصد از آب ساالنه حاصل از 
بارش ها تامین شده است که 
این وضعیت نگران کننده است

انوش نوری اسفندیاری دبیر 
اندیشکده آب:

فشار کمبود آب به سفره های 
آب زیرزمینی وارد می شود. 
اضافه برداشت از سفره های 

آب زیرزمینی در شرایط 
عادی هم انجام می شود، اما 
در مواقع خشکسالی تشدید 
می شود. به همین دلیل باید 

ستادهای ویژه ای شکل بگیرد 
و این موضوع را کنترل و بر آن 
نظارت کند و سعی بر کاهش 

خسارت ها داشته باشد

|  
رنا

 ای
 |

رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس:

در سه سال گذشته 
300هزار میلیارد تومان 
رانت توزیع شده است 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان 
بررسی علل گرانی های اخیر در مجلس گفت: 
بازار  تنظیم  و عدم  بازار  در  نابسامانی ها  دالیل 
کاالهای اساسی توسط دولت چند محور اساسی 
دارد که از جمله آن عدم اجرای قوانین مرتبط با 
تنظیم بازار است. در سه سال گذشته 300 هزار 
میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم 
نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانه های 
تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده 
است. به گزارش ایسنا پورابراهیمی با اشاره به 
ارز  با قاچاق کاال و  مواد ۶ و 13 قانون مبارزه 
گفت: براساس این مواد، باید کلیه فعالیت ها 
در حوزه تولید، واردات و صادرات در سامانه های 
مرتبط وارد شود. سامانه جامع تجارت مبنای 
عملیات اقتصادی در کشور است و باید اطالعات 
به صورت کامل در آنها بارگذاری می شد اما طبق 
گزارش های میدانی سامانه های رصد عملیاتی 
کامل اجرایی نشده و دولت استنکاف کرده است، 
وظیفه این سامانه ها نظارت و کنترل دولت بر 
توزیع، انبارداری و مسیر حمل و نقل است لذا 
نابسامانی های اخیر در بازار کاالهای اساسی کامال 

قابل پیش بینی بوده و چیز عجیبی نیست.

طرح تشکیل وزارتخانه های 
»انرژی« و »آب و محیط 
زیست« اعالم وصول شد 

در نشست علنی دیروز مجلس طرح تشکیل 
محیط  و  »آب  و  »انرژی«  وزارتخانه های 
خانه  به گزارش  شد.  وصول  اعالم  زیست« 
ملت، سیدناصر موسوی الرگانی در جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی از اعالم وصول طرح 
محیط  و  آب  انرژی،  وزارتخانه های  تشکیل 
طرح های  همچنین  دیروز  داد.  خبر  زیست 
تعیین  واحده  ماده   ۴ تبصره  استفساریه 
و  دولتی  واقع در طرح های  امالک  وضعیت 
قانون   133 ماده  اصالح  طرح  شهرداری ها، 
تبصره ۲ ماده  مالیات های مستقیم، اصالح 
103 قانون مدیریت خدمات کشوری، الیحه 
تصویب اصالح اساسنامه سازمان بین المللی 
کار، طرح اصالح ماده ۶۶ قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت و چند طرح دیگر نیز اعالم وصول شد.

گزارش کمیسیون 
کشاورزی مجلس:

45 درصد از نهاده های دامی 
در »بازار سیاه« عرضه می شود 
کمیسیون کشاورزی مجلس در گزارشی آورده 
است: شرکت های واردکننده مجموعًا ۵۵ درصد 
از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری 
می کنند و ۴۵ درصد از طریق بازار آزاد )بازار 
سیاه( به فروش می رسد. به گزارش خبرنگار 
مهر، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیست در خصوص بررسی 
کیفیت تأمین و توزیع نهاده های دامی، دیروز 
در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این 
گزارش آمده است: در حال حاضر تامین همه 
نهاده های دامی، صرفًا از طریق ارز ترجیحی 
با  رو  این  از  می شود  انجام  تومانی(   ۴۲00(
توجه به روال ها، امکانات و نظارت های فعلی، 
بستر سوء استفاده های احتمالی از امتیاز اعطا 
در  را  آن  و ماحصل  فراهم شده است  شده 
گرانی های اخیر منابع عمده پروتئینی کشور از 
جمله لبنیات و گوشت می توان مشاهده کرد.

وزیر نیرو خبر داد:
تدوین برنامه  گشایشی برای 

فعاالن استخراج رمز ارز
برنامه ای  امسال  نیرو  وزارت  نیرو گفت:  وزیر 
کرده  تدوین  رمز ارزها  استخراج کنندگان  برای 
خواهد  بخش  این  کار  در  خوبی  که گشایش 
بود. رضا اردکانیان افزود: استخراج کنندگان رمز 
ارزها با بهره مندی از این طرح می توانند بدون 
دغدغه و نگرانی از تامین برق به فعالیت خود 
از  به زودی  برنامه  این  جزئیات  دهند.  ادامه 
سوی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  و 
از  استفاده  می شود.  اطالع رسانی  ایران  برق 
انرژی های تجدید پذیر و برقی که تولید می کنند، 
مجازی  ارز  استخراج کنندگان  به  شرایطی  با 
اختصاص خواهد یافت. اردکانیان با بیان اینکه 
در هفته جاری دستورالعمل جدیدی درباره ایجاد 
گشایش برای استفاده از انرژی در تولید رمز ارزها 
ابالغ کردیم، افزود: این یک کار دو منظوره است 
تا هم استفاده کنندگان مجاز برای استخراج رمز 
ارزها بتوانند بهره بگیرند و هم رونقی در توسعه 

انجام شود. انرژی های تجدیدپذیر 

اساس  »بر  گفت:  کشور  وزارت  سخنگوی 
وزارت  شد  مقرر  کرونا،  ملی  ستاد  تصمیم 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، لغو 
تور ترکیه را فورًا به کلیه شرکت های گردشگری 
ابالغ کند.« به گزارش مهر، سید سلمان سامانی 
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه پس از 
وصول نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
با  مسافری  تردد  لغو  خصوص  در  پزشکی، 
ترکیه، موضوع به کمیته امنیتی اجتماعی و 
انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا ارجاع شد، 
خاطرنشان کرد: »جمع بندی اعضای کمیته که 
پس از تعامل با ۵ دستگاه تخصصی مرتبط با 
امور مرز، شکل گرفت، به ستاد ملی مدیریت 
کرونا ارائه و نهایتًا به دستگاه های ذی ربط ابالغ 
شد« معاون هماهنگی وزارت کشور خاطرنشان 
هالل  جمعیت  شد،  مقرر  »همچنین  کرد: 
احمر نسبت به ارتقای مراقبت های بهداشتی 
در مرزهای زمینی و هوایی با ترکیه و تشدید 
کنترل دقیق مسافران ورودی از کشور ترکیه 
در مرزهای زمینی و هوایی اقدام فوری کند. 
بر اساس تصمیم ابالغ شده، مقرر شده است 
با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 
و  راه  وزارت  و  خارجه  امور  وزارت  همکاری 
شهرسازی نسبت به تعیین مراکز آزمایشگاهی 
اطالع رسانی  و  اقدام  خارج  در  تایید  مورد 
ارتباط از طریق وزارتخانه های راه  الزم در این 
و  شهروندان  به  خارجه  امور  و  شهرسازی  و 

شرکت های هواپیمایی انجام می شود تا پس 
از اطالع رسانی الزم، افراد صرفًا با ارائه گواهی 
سالمت معتبر مورد تایید وارد کشور شوند.«

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از نظارت 
این سازمان برای استرداد 100 درصدی وجوه 
بلیت پروازهای تور ترکیه از سوی شرکت های 
هواپیمایی و آژانس ها خبر داد و گفت: »مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر لغو تورهای 
سازمان  به  هنوز  ترکیه  مقصد  به  مسافری 
سازمان  سخنگوی  نشده«  ابالغ  هواپیمایی 
هواپیمایی کشوری درباره بازگرداندن پول تور و 
بلیت پروازهای ترکیه به مسافرانی که تور سفر 
به این کشور را رزرو کرده اند، گفت: »موضوع 
صنعت  مسافران  به  بلیت  پول  بازگرداندن 
هوانوردی در تمام دنیا طی یک سال گذشته 

به یک اصل تبدیل شده است. در ایران نیز 
هم وزیر راه و شهرسازی و هم رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری به شرکت های هواپیمایی 
پروازی  دلیل کرونا،  به  اگر  ابالغ کرده اند که 
کنسل شود، پول مردم عینًا باید عودت داده 
تورهای  تنها  اخیر  مصوبه  اساس  بر  شود« 
گردشگری به ترکیه لغو می شوند نه پروازها به 
این مقصد. دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی 
نیز اعالم کرد با ابالغ تصمیم ستاد ملی مبارزه 
با کرونا به وزارت گردشگری، تورهای گردشگری 
ترکیه لغو می شود.  با این حال پروازها برای 
انجام امور ضروری هم وطنانی که قصد سفر 
به ترکیه را دارند قطع نمی شود و پروازها به 
ادامه  دو کشور  بین  برگشت  و  رفت  صورت 

داشت. خواهد 

تورهای گردشگری ترکیه لغو شد، پروازها برقرار است
گردشگری

در برخی از مناطق قیمت 
هر مترمربع مسکن به ۲00 

میلیون تومان رسیده و 
یک کارگر ساالنه برای نیم 
متر مربع مسکن درآمد دارد

عضو هیات رئیسه مجلس:

خرید خانه با پول حالل در کالن شهرها نشدنی است
گفت:  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
وزارت  در  اسالمی  آقای  که  هرچند 
تولید  برای  اقداماتی  راه و شهرسازی 
مسکن انجام داده اما امروز واقعیت 
خانه دار  کالن شهرها  در  است که  این 
و  است  نشدنی  حالل  پول  با  شدن 
رسیدگی  موضوع  این  به  باید  دولت 
علی  ایلنا؛  خبرنگار  گزارش  به  کند. 
نیکزاد با بیان اینکه سال 93 رهبری 
گله مند  کشور  در  مسکن  وضعیت  از 
حدودی  تا  وزیر  تغییر  با  اما  بودند 
زیرساخت ها  تکمیل  در  مسکن  بحث 
و بافت فرسوده پیشرفته است، اظهار 
هر  حق  مسکن  قانون،  طبق  داشت: 
و  کارگران  اولویت  با  ایرانی  خانوار 

است. درآمد  کم  دهک های 
روی  بر  توجهی  قابل  اثر  مسکن   
 100 هر  که  صورتی  به  دارد  اشتغال 
شغل   ۲.۵ مسکن ،  ساخت  متر مربع 

می کند. ایجاد 
ابزار  بهترین  اینکه  بیان  با  نیکزاد 
ایجاد  تحریم ها  خنثی سازی 
می تواند  مسکن  که  است  اشتغال 
باشد،  موثر  بسیار  اشتغالزایی  در 
مسکن  ساخت و ساز  وقتی  گفت: 
فعال  را  صنایع  واقع  در  باشد  فعال 
باشیم  داشته  توجه  باید  کرده ایم. 

تسهیالت  مسکن  ساخت  به  وقتی 
تسهیالت  این  واقع  در  می شود  ارائه 
سهم  که  چرا  می رسد  صنعت  به 
تسهیالت  این  از  استفاده  در  صنایع 
مهندسی  خدمات  سهم  و  درصد   7۵

است. درصد   ۵
تاکید  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
مجلس  مصوبه  که  حالی  در  کرد: 
تومان  میلیارد  هزار   3۶0 می گوید 
باید  یارانه  بدون  ساله   ۲0 تسهیالت 
این  برای  و  برسد  مسکن  بخش  به 
اعتبار  و  پول  شورای  مصوبه  موضوع 
برخی  اما  شده  گرفته  اختیار  در  هم 
را  موضوع  این  بانک ها  مدیران  از 
معظم  مقام  دستور  این  نمی پذیرند. 
به  باید  تسهیالت  که  است  رهبری 
این  بر  قرار  و  برسد  مسکن  بخش 
از  ۲0 درصدی  است که مسکن سهم 
تسهیالت بانکی داشته باشد و امروز 
هزار   ۲000 بانکی  تسهیالت  میزان 
مسکن  است که سهم  تومان  میلیارد 
تومان  میلیارد  هزار   ۴00 عدد  این  از 
از مناطق قیمت  باشد. در برخی  باید 
میلیون   ۲00 به  مسکن  متر مربع  هر 
ساالنه  کارگر  یک  و  رسیده  تومان 
درآمد  مسکن  متر مربع  نیم  برای 

دارد.

سدهای  از  بهره برداری  آمار  »طبق 
در   1۴00 فروردین   13 تا  مخزنی کشور 
سال آبی  1۴00-1399 از مجموع ظرفیت 
سدها،  مخازن  مترمکعبی  میلیارد   ۵0.۵
این  است«  شده  پر  مخازن  درصد   ۵8
نیرو  وزارت  گزارش  از  بخشی  جمله 
است که  سدهای کشور  وضعیت  درباره 
و  شد  منتشر  فروردین  پانزدهم  روز  در 
سال  دوم  نیمه  آغاز  در  می داد  نشان 
سدهای  ظرفیت  از  درصد   ۴۲ آبی، 
کشور خالی است. عالوه بر این گزارش، 
وضعیت  از  تفکیک  به  نیز  آمارهایی 
کشور  مختلف  استان های  سدهای 
آب  از سالی کم  خبر  منتشر می شود که 
ملی  مرکز  رئیس  وظیفه  احد  دارند. 
سازمان  بحران  مدیریت  و  خشکسالی 
از  موضوع  این  تایید  با  نیز  هواشناسی 
نقاط کشور  بیشتر  در  شدید  خشکسالی 
ایسنا می گوید: »آثار کم  به  و  داده  خبر 
خواهیم  سدها  روی  به زودی  را  بارشی 
فروردین  ابتدایی  هفته  دو  در  دید. 
میلی متر   17 تنها  کشور  کل  در  ماه 
نسبت  میزان  این  که  داشتیم  بارش 
حدود  کشور  مدت  بلند  میانگین  به 
کم  بسیار  نوروز  است.  درصد کمتر   8۵
زمستان  در  بارش ها  داشتیم،  بارشی 
این  و  بود  نرمال  حد  از  کمتر  نیز   99
بسیاری  در  است که  شده  سبب  مسئله 
مواجه  بارشی  کم  با  کشور  نقاط  از 
اعالم  وظیفه  احد  که  همانطور  باشیم« 

را در  بارشی  اثرات کم  کرده است، حاال 
سدها  وضعیت  به  مربوط  اخبار  میان 
برنامه ریزی  مدیر  کرد.  دنبال  می توان 
سازمان  رودخانه های  و  سدها  مخازن 
تنها  کرده  اعالم  خوزستان  برق  و  آب 
سدهای  مخازن  از  درصد   ۴0 حدود 
او  گفته  به  شده اند.  آبگیری  خوزستان 
مخزن  و  درصد   ۵۵ کرخه  سد  مخزن 
و   ۲۵ دز  سد  درصد،   ۲8 کارون  سد 
کاهش  شاهد  درصد   ۲8 مارون  سد 
تنها  اما  بوده اند.  نرمال  مفید  حجم 
که  نیست  خوزستان  سدهای  وضعیت 
معاون  دیروز  است،  شده  نگران کننده 
آب  شرکت  بهره برداری  و  حفاظت 
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  منطقه ای 
جنوبی  خراسان  مخزنی  سدهای  کم آبی 
خبرگزاری  به  گذشته،  سال  به  نسبت 
آب های  بحران  »وضعیت  گفت:  مهر 
است.  جدی   1۴00 سال  در  زیرزمینی 
از مخازن سدهای  درصد   ۲۲.37 اکنون 
فعلی  حجم  دارند.  ذخیره  آب  استان 
بوده  مترمکعب  میلیون   1۶.9 مخازن 
گذشته  سال  در  مشابه  مدت  حجم  و 
است« بوده  مترمکعب  میلیون   ۲3.۴
مربوطه  گزارش های  هم  مازندران  در 
دارد،  سدها  ذخیره  کاهش  از  نشان 
با  مازندران  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
اشاره به کاهش 9 درصدی حجم ذخایر 
»حجم  رجایی، گفت:  شهید  سد  در  آب 

میلیون   1۴۴ سد  این  در  را  آب  کنونی 
کنونی  حجم  کرد.  ذکر  مترمکعب 
آبگیری این سد 1۴۴ میلیون مترمکعب 
 1۶۲ است. این میزان نسبت به ظرفیت 
درصدی   9 با کاهش  مترمکعبی  میلیون 
آب  مجموع  او  است«  بوده  روبه رو 
را  استان  آبی  مخازن  در  شده  ذخیره 

کرد. اعالم  درصد   ۵9
استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
 7۴ حدود  بودن  پر  به  هم  کرمانشاه 
اشاره  استان  سدهای  ظرفیت  درصد 
ذخیره  میزان  »این  می گوید:  و  کرده 
داشته  افت  گذشته  سال  به  نسبت 
 17 و  میلیارد  یک  گذشته  سال  است. 
سدهای  پشت  آب  مترمکعب  میلیون 
با کاهش  امسال  بود که  ذخیره  استان 

مواجهیم« ذخیره  این  درصدی   1.۵
کمتری  بارش  که  مرکزی  شهرهای  در 
هم  داشتند  جاری  آبی  سال  در  را 
است.  منوال  همین  به  سدها  وضعیت 
اصفهان  منطقه ای  آب  شرکت  سرپرست 
مخزن  درصد   ۲۴ بودن  پر  به  اشاره  با 
حاضر  حال  »در  گفت:  زاینده رود،  سد 
آب  درصد   ۲۴ زاینده رود  سد  مخزن 
سرشاخه  در  امسال  بارندگی های  دارد. 
 ۲1 با  سال گذشته  به  نسبت  زاینده رود 
به  نسبت  و  بوده  همراه  کاهش  درصد 
درصد   33 با  هم  بلندمدت  متوسط 

هستیم« مواجه  بارش  کاهش 

هفته  نیز  نیرو  وزیر  اردکانیان،  رضا 
گذشته از کاهش بارش ها در ادامه سال 
»در  بود:  گفته  و  داده  خبر  جاری  آبی 
 1399-1۴00 آبی  سال  از  نیمی  حالی 
نیمه  در  که  گذاشته ایم  سر  پشت  را 
متوسط  به  نسبت  بارش ها  آن  نخست 
درصد کاهش   3۴ به  نزدیک  مدت  دراز 
فصل  برای  می شود  پیش بینی  داشت. 
دراز  متوسط  به  نسبت  بارش ها  نیز  بهار 
مدت بیش از ۴0 درصد با کاهش مواجه 
-1۴00 آبی  سال  در  مجموع  در  باشد. 
بلندمدت،  متوسط  با  مقایسه  در   1399
بارش های کمتری خواهیم داشت، یعنی 
یک  طول  در  را  طبیعی کشور  بارش  اگر 
در  فرض کنیم،  میلی متر   ۲۵0 آبی  سال 
 170 حدود  به  رقم  این  جاری  آبی  سال 
خواهد  پیدا  کاهش  میلی متر   180 تا 
رابطه گفته  این  در  نیز  وظیفه  احد  کرد« 
است: » از مهرماه تاکنون تنها حدود ۴8 
بارش ها  از  حاصل  ساالنه  آب  از  درصد 
وضعیت  این  که  است  شده  تامین 
بیش  نگرانی ها  این  است«  نگران کننده 
برای  برنامه ای  تدوین  لزوم  چیز  هر  از 
در  دقیق  و  درست  سیاست گذاری های 
سال  در  آب  منابع  مدیریت  خصوص 
دید  باید  می شوند.  یادآور  را  رو  پیِش 
در سال گذشته  نیرو که  وزارت  مسئوالن 
خصوص  در  کارشناسان  هشدارهای  به 
بی توجه  برق  تولید  برای  سدها  تخلیه 

پیش  سختی  تابستان  که  حال  بودند، 
چقدر  است،  گرفته  قرار  حوزه  این  روی 
به پیشنهادات و نظرات کارشناسی توجه 

دارند.
اندیشکده  دبیر  نوری اسفندیاری  انوش 
در  که  سیاست هایی  خصوص  در  آب، 
منابع  مدیریت  برای  باید  جاری  سال 
»پیام ما«  به  شود،  گرفته  نظر  در  آب 
این  هنوز  نیرو  وزارت  »ظاهرا  می گوید: 
مورد  دقیق  خیلی  صورت  به  را  مسئله 
توجه قرار نداده است. االن زمانی است 
شود.  تدوین  باید  سیاست ها  این  که 
داشت  اینها سابقه  سال های گذشته هم 
بروز  موجب  سدها  خالی  ظرفیت  و 
نگرانی شد، اما با توجه به حجم و ابعاد 
باید  جاری،  سال  در  بارش  این کاهش 
باشد.« گسترده تر  و  جدی تر  برنامه ها 

بارش ها  در خصوص کاهش  اسفندیاری 
می کند  اشاره  هم  مهمتری  موضوع  به 
مدیریت  و  برنامه ریزی  نیازمند  که 
فقط  بارش ها  کاهش  »تبعات  است: 
موضوع،  این  نیست.  سدها  به  منحصر 
آب  منابع  از  برداشت  شامل  عمدتا 
موضوع  می شود.  هم  زیرزمینی 
شرایطی  چنین  در  آب  منابع  مدیریت 
از  بهره برداری  نحوه  سدها،  شامل  باید 
نظارت  و  مدیریت  و  سدها،  ذخیره  آب 
باشد.  زیرزمینی  آب های  از  برداشت  بر 
روشن تری  و  مشخص تر  برنامه  سدها 
از  مشترکان  با  قراردادی که  با  و  دارند 
سری  یک  می شود  بسته  زارعین  جمله 
و  می کنند  اعالم  ممنوع  را  کشت ها  از 
موجود  آب  میزان  با  را  سطح کشت  یا 
تامین  به  را  اولویت ها  و  می کنند  تنظیم 
در  اما  می دهند.  شهرها  و  صنعت  آب 
که  است  طبیعی  زیرزمینی  آب  مورد 
معموال  است،  بیشتر  بسیار  نگرانی ها 
آب  سفره های  به  آب  کمبود  فشار 
برداشت  اضافه  می شود.  وارد  زیرزمینی 
شرایط  در  زیرزمینی  آب  سفره های  از 
مواقع  در  اما  می شود،  انجام  هم  عادی 
همین  به  می شود.  تشدید  خشکسالی 
شکل  ویژه ای  ستادهای  باید  دلیل 
آن  بر  و  را کنترل  موضوع  این  و  بگیرد 
نظارت کند و سعی بر کاهش خسارت ها 
برنامه  امروز  به  تا  اما  باشد.  داشته 
مشاهده  نیرو  وزارت  سوی  از  مدونی 
اسفندیاری ضرورت نظارت  است«  نشده 
تاکید  مورد  را  ممنوعه  دشت های  بر 
عادی  حالت  »در  می گوید:  و  داده  قرار 
دارند  برداشت  اضافه  ممنوعه  دشت های 
است.  کاهش  به  رو  آنها  آب  سطح  و 
باشیم  هم  آبی  نرمال  سال  اگر  حتی 
باید کنترل در این مناطق انجام شود. در 
و  است  حادتر  مسئله  خشکسالی  مواقع 
الزم است احتیاط هایی که در این مناطق 
صورت می گیرد، افزایش پیدا کند. جدی 
ممنوعه  دشت های  در  اقداماتی که  بودن 
است«  مهم  بسیار  می گیرد  صورت 
برای  مدونی  برنامه   هنوز  نیرو  وزارت 
آبی  سال  در  خود  سیاست های  اعالم 
به  توجه  با  اما  است،  نکرده  ارائه  جاری 
در  خشکسالی  زمینه  در  که  هشدارهایی 
مطرح  صاحبنظران  سوی  از  جاری  سال 
مخازن  شدن  خالی  همچنین  و  است 
رفع  برای  گذشته  زمستان  در  سدها 
مشکل کمبود برق، تابستان امسال لزوم 
حوزه  در  اجرا  قابل  برنامه ای  داشتن 
مدیریت منابع آب در سراسر کشور بیش 

می شود.  احساس  گذشته  از 

| پیام ما | سال آبی جاری سالی کم بارش در اغلب نقاط کشور بود. عالوه بر اثراتی که این موضوع بر بخش های مختلف خواهد داشت، 
این روزها اخبار مربوط به وضعیت مخازن سدهای کشور، نشان از این دارد که کم بارشی سال جاری تاثیر خود را روی سدها گذاشته و 
مدیریت آب در تابستان را با چالش مواجه می کند. در چنین شرایطی مدیریت و سیاست گذاری در زمینه منابع آب باید چه رویکردی 

پیدا کند؟ 
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افقی
 -  ۲ فرمانروایان   - مردی  تو   -  1   

شادمان - قایق مسابقه ای 3 - نابود 

شده، نیست شده، از بین رفته - پسر 

رفوزه - دوستی  پا،  ۴ - جای  مازنی 

رو،  زینت  انگور،  درخت   - گاه  - گذر 

جدول  هشتم  حرف   - باریك  مظهر 

ابجد  ۵ - تنها و یگانه - یار عروس - 

از شهرهای شمالی، لباس زنان هندی 

 - ها  ملت   - وسرزنش  مالمت   -  ۶

شیر،  موی گردن   - است  هیا  همان 

موی گردن اسب 7 - مأیوس نبودن، 

رجا، ارتجاء - شایعترین تومور مغزی 

8 - پسوند شباهت - آماس - حرف 

 9 حرف گزینش  آلمانی،  بله  انتخاب، 

از دكترمحجوب - خود كشی  اثری   -

پول   - بند  دست  کار،  اشکال   -  10

پرندگان  از   - ناتمام  - کاسه  قدیمی 

شده  انداخته   - علت   -  11 كوچك 

تعجب  تعجب،  حرف   -  1۲ آشکار   -

خس   - ناتمام  هکر   - زنانه، گشوده 

راندن   - جنبش   - بورونشها  خس 

اثری   -  13 مزاحم  راندن  ادبانه،  بی 

استان  در  سدی   - احدیت  شهره  از 

خراسان 1۴ - نیرنگها - مدرسه التین 

1۵ - تور كاهكشی - وسیله ای که با 

سوراخ کنند را  چیزی  آن 

عمودی
آلفرد دوموسه - تالش  از  اثری   - 1  

میوه  از   - دهنده  ادامه   -  ۲ ثمر  بی 

های تابستانی، در فرنگ به آن چری 

عرب  همراهی  حرف   -  3 گویند  می 

محرمانه  مخفی،  محرمانه،   - تب   -

و مخفی - دست عرب، هالوژن نمک 

طعام، از هالوژنها ۴ - سد شده، بسته 

 - دهم  یك   - شده  بازداشت  شده، 

پایتخت تبت ۵ - سالم ادبی، سالم - 

جمع مورد - اراستگی صفات ۶ - بعد 

اول - ای دل - جود و بخشش - قوه 

 - ومساوی  برابر   -  7 فهم   و  ادراک 

سرنوشت  اثر  صاحب  فرانسوی  ادیب 

 - غرب  وسوسه  اثر  نویسنده  بشر، 

نقش و نگار دار - آب بند 8 - تكرار 

نشانه   - مشهدی  رفیق   - حرف  یك 

واسطه  بی  مفعول  عالمت  مفعولی، 

جاده،   - چوب  روی  - كنده كاری   9

طریق، خوشی - خوراک - مادر عرب، 

 - پیشه  مرد،  جوهر   -  10 تازی  عزیز 

شادمانی  نشاط،   - آشپزخانه  ظروف 

از   - روزگارها  روزها،   -  11 لباس   -

اسرائیل،  بنی  پیامبران  از  الهی،  انبیاء 

درهم  کاسه   - خضر  حضرت  برادر 

ناپسند   - تبتی  گاو   - ناامید   -  1۲

زغال  زغال سنگ،  نوعی   - 13 شرعی 

درخت   - درهم  وای   - مرغوب  سنگ 

قلب،   - آسانی  و  سهولت  تسبیح، 

قصد  لباس حج،   -  1۴ محبت  سرای 

 1۵ برداشت  قابل  میوه   - حج كردن 

- كار بر عهده كسی نهادن - تك تك

جدول شماره 1979

کسب رتبه برتر شرکت گاز 
استان کرمان در شاخص های 

سنجش سالمت اداری 
»رتبه  از کسب  استان کرمان  مدیرعامل شرکت گاز 
برتر« این شرکت، در ارزیابی سالمت نظام اداری در 
بین شرکت های گاز استانی کشور و همچنین دریافت 
لوح تقدیر از معاون وزیر نفت و مهندس و مدیر عامل 

شرکت ملی گاز ایران به همین مناسبت خبر داد.
کرمان،  استان  گاز  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
مهندس منوچهر فالح گفت: ششمین دوره سنجش 
اداری شرکت های گاز استانی توسط شرکت ملی گاز 
ارائه  با  استان کرمان  و شرکت گاز  برگزار شد  ایران 
مدارک و مستندات واصله توسط سامانه مربوطه، مورد 
ارزیابی قرار گرفت و موفق به کسب »رتبه برتر« در 

اداری شده است. نظام  شاخص سالمت 
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان افزود: به مناسبت 
کسب رتبه برتر سالمت اداری مفتخر به دریافت لوح 
تقدیر از معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت 
ملی گاز ایران نیز هستیم که در این لوح از زحمات تک 
تک مدیران، کارشناسان و کارکنان پر تالش مجموعه 

قدردانی کرده اند.
داد:  ادامه  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
درصد  با ۲3  استان کرمان  شرکت گاز  خوشبختانه 
افزایش امتیاز نسبت به دوره قبل، در مقایسه با سایر 
شرکت های گاز استانی در سطح »برتر« قرار گرفته 
و این برتری بی شک حاصل تالش ها و زحمت های 

است. شرکت  در  همکاران 
مهندس فالح افزود: ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله 
با فساد از جمله ضروری ترين كاركردهای يک نظام 
حكومتی پايدار و در عين حال از اصلی ترين پايه های 
استحكام آن محسوب می شود. به همین منظور در 
سال 90 قانون ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله با 
فساد توسط مجلس شورای اسالمی تصویب شد و 
پس از آن بازرسی های وزارتخانه ها، سیستم پایشی 
را ایجاد کرده اند که در مقابله با فساد اقدامات الزم را 

انجام دهند.
به گفته او، برای پایش سالمت اداری 9 شاخص در 
و  مهارت  آموزش  است که شامل؛  گرفته شده  نظر 
توسعه فرهنگ دینی و اخالقی، قانون گرایی، شفافیت، 
پاسخگویی، انضباط اداری و مالی، الگوی مصرف و 
الکترونیکی  سامانه های  توسعه  استقرار  بهره وری، 
فناوری نوین، نظارت و کنترل داخلی و آموزش هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین  اظهار کرد: با توجه 
به شیوع کرونا در هیچ یک از بیمارستان های استان 
عمل زیبایی انجام نمی شود، اگر در بیمارستانی عمل 
زیبایی انجام شود هیچ بیمه ای هزینه آن را متعهد 
نمی شود و دانشگاه علوم پزشکی نیز با تیم آن عمل 

برخورد می کند.
به گزارش ایسنا، پیمان نامدار در جلسه ستاد مقابله 
ویروس  مدیریت  قزوین گفت:  استان  در  با کرونا 
و  مدیریت  در  رویکرد  تغییر  مستلزم  جهش یافته 
اجرای برنامه های تحول یافته است؛ درگذشته تعداد 
بستری های ما هرروز 10 مورد اضافه می شد و در اوج 
بحران به ۶0 بستری می رسیدیم، بعد از هفت هفته 
کاهش پیک داشتیم و مجدد پیک جدیدی اتفاق 
می افتاد، در مرحله آخر اجرای طرح شهید سلیمانی 
و همدلی خوب مردم و دستگاه های اجرایی و نظامی 
باعث شد که 1۲ هفته وضعیت ثابتی داشته باشیم.

او افزود: اما با توجه به مؤلفه های ویروس جهش یافته 

با کرونای  مقابله  مدیریت  در  تحولی  داریم که  نیاز 
استان اتفاق بیفتد، سرعت ویروس از ما باالتر است 
به طوری که سه روز گذشته تعداد بستریان ما ۶0 نفر 
بود که این میزان روز گذشته به 100 نفر رسیده است که 
نشان می دهد با توجه به شرایط و زیرساخت بهداشت 
و درمان استان اگر تصمیم قاطع و محکمی نگیریم 
سیستم بهداشت و درمان طی 10 روز آینده نمی تواند 
بیمارستان های دیگر کمک  از  باید  و  باشد  پاسخگو 

بگیریم.
کرد:  اظهار  قزوین  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیمارستان صحرایی ۲0 تخت دارد و نقاهتگاه نیاز به 
اکسیژن دارد بنابراین نمی توانیم با تهیه 30 کپسول 
و ۲0 تخت صحرایی پاسخگوی بیماران باشیم، وقتی 
پاسخگو  نمی توانم  بستری می شود  بیمار  روزانه 100 
باشیم، اگر نتوانیم با اعمال محدودیت ها شرایط فعلی 
را کنترل کنیم وضعیت استان قزوین بسیار نگران کننده 

خواهد بود.

او بیان کرد: متولی مقابله با کرونا صرفًا دانشگاه علوم 
اجرایی  دستگاه های  تک تک  بلکه  نیست  پزشکی 
حاضر  حال  در  هستند،  متعهد  امر  این  به  نسبت 
بیماران غیرکرونایی نیز از بیمارستان ها خدمات دریافت 
می کنند به جز عمل های الکتیو که طی سه روز گذشته 
در استان قزوین لغو شده است؛ درحالی که عمل این 
بیماران ضروری است برای مثال عمل های مربوط به 
برداشتن کیسه صفرا و توده های سرطانی زیرمجموعه 
این عمل ها محسوب می شود که هرکدام 10 روز فرصت 

دارند و نمی توانیم به چند ماه آینده موکول کنیم.
نامدار تاکید کرد: در هیچ یک از بیمارستان های استان 
عمل زیبایی انجام نمی شود و اگر بیمارستانی عمل 
زیبایی انجام شود هیچ بیمه ای هزینه آن را متعهد 
نمی شود و دانشگاه علوم پزشکی نیز با تیم آن عمل 

برخورد می کند.
او یادآور شد: در حال حاضر در بیمارستان بوعلی استان 
قزوین 1۲0 تخت عادی و ۶۶ تخت ویژه برای کرونا در 

نظر گرفتیم و 80 تخت برای CCU، آنژیوگرافی، مغز 
و اعصاب و بیمارانی که به دلیل مسمومیت مراجعه 
می کنند اختصاص پیداکرده است که با توجه به حجم 
باالی بیماران پاسخگو نیست، همچنین در بیمارستان 
والیت 117 تخت عادی و ۲3 تخت ویژه، بیمارستان 
شفا در تاکستان ۵0 تخت عادی و 1۲ تخت ویژه، و 
در بیمارستان تامین اجتماعی قزوین 88 تخت عادی 
و 1۲ تخت ویژه برای بیماران کرونایی در نظر گرفتیم.

کرد:  اظهار  قزوین  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
نظر  در  بیماران کرونایی  برای  تخت   800 درمجموع 
بیمارستان های  تخت های  حتی  به طوری که  گرفتیم 
مهرگان، پاستور، ولی عصر، دهخدا و ارتش را نیز برای 
این امر در نظر گرفتیم و بیشتر از این ظرفیت داریم، 
اگر روزی 100 بیمار بستری شود و خروجی ما 30 بیمار 
باشد ما یک هفته می توانیم پاسخگوی بیماران باشیم.
محدودیت ها  باید  فعلی  شرایط  در  شد:  یادآور  وی 
به ویژه  مراسم ها  برگزاری  اجازه  و  بگیریم  جدی  را 
ادامه  روند همچنان  اگر  چراکه  ندهیم  را  عروسی ها 
پاسخگو  نمی توانیم  روز   1۵ از  بیشتر  باشد  داشته 
باشیم، در حال حاضر 3۴ تخت بیمارستان بویین زهرا 
اختصاص پیداکرده است اما مشکل اصلی ما مرکز 

بیمارستان ها  کرد:  خاطرنشان  نامدار  است.  استان 
به صورت کامل به بیماران کرونایی اختصاص پیداکرده 
است و اولویت ما درمان کرونا است، درمانگاه های 1۶ 
ساعته به صورت کل آماده هستند و تست گیری انجام 
می شود، با توجه به شرایط موجود نیاز به بازنگری در 
این موضوع که وزیر  طرح شهید سلیمانی داریم و 
بهداشت خواستار پایان یافتن طرح شهید سلیمانی 

ندارد. واقعیت  است 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین خاطرنشان کرد: 
ما دیگر تست ها را برای مشخص شدن جهش یافته 
بودن به تهران ارسال نمی کنیم و طبق وضعیت فعلی در 
کشور 80 درصد افراد مبتال دارای کرونای جهش یافته 
هستند. جالل رحمانی معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین اظهار کرد: تا امروز ۵1۵8 دز واکسن 
است که 8۵  پیداکرده  اختصاص  قزوین  استان  به 
اورژانس،  درمان، کارکنان  به کادر  میزان  این  درصد 
بیماران  سالمندان،  جانبازان،  آزمایشگاه ها،  کارکنان 
خاص، پاکبان ها و کادر بهداشت و درمان تزریق شده 
است، با این میزان تخصیص درمجموع 1۵ درصد کادر 
حوزه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

واکسینه شدند.

به دلیل شرایط حاد کرونایی؛

عمل زیبایی در بیمارستان های قزوین ممنوع شد

رئیس قرارگاه استانی مقابله با کرونا گفت: حال استان ایالم وخیم است و باید با فهم 
مشترک مردم نجیب و صبور استان و متولیان امور این پیک خطرناک را شکست 
بدهیم. »معروف بسطامی« در نشست بیست ویکمین جلسه قرارگاه عملیاتی مقابله 
باکرونا، اظهار کرد:  میزان ابتال به کرونا درسطح کل مناطق استان به شدت باال است 
و ازمردم می خواهیم ازحضور در اماکن پرتجمع ،آرامستان ها ،مراسم های  شادی، 
براساس  اینکه  بیان  با  او  کنند.  پرهیز  به شدت  دورهمی های خانوادگی وسفرها 
شیوه نامه های ابالغی متولیان امر باید مراقبت کنند که به صورت همزمان چند فرد 
فوت شده در یک آرامستان تدفین نشوند تا  از  تجمعات پرخطری که باعث شیوع 
نصب  به  مدیران  برخی  اهتمام  عدم  از   ، ویروس می شودجلوگیری شود  چرخه 
اپلیکیشن ماسک انتقاد کرد و گفت: نصب اپلکیشن یک ازمصوبات مهم وراهبردی 

ستاد استانی است ودراسرع وقت باید با معرفی کاربر اجرایی شود.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری ایالم ادامه داد: تجمع در آرامستان شهر 
ایالم و مهران ازخطرات همیشگی شیوع بیماری بوده و فرمانداران این دو شهرستان 
موظف هستند به صورت دقیق و روزمره این مکان ها را رصد و از  اجتماع  و حضور 

مردمی به صورت جدی جلوگیری کنند.

از تخت های  کرد: ۵0 درصد  اظهار  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بیمارستانی خراسان جنوبی برای بیماران کرونایی تکمیل شد. کامبیز مهدی زاده، گفت: 
هم اکنون از ۵00 تخت بیمارستان برای درمان بیماران کرونایی، ۵0 درصد آن پرشده است 
و با این روند افزایش مبتالیان پیش بینی می شود دچار کمبود تخت در بیمارستان ها 
شویم. به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه تاکنون ۴7 مورد ابتال به کرونای انگیلسی در 
استان شناسایی شده است، افزود: در استان با کمبود کیت تشخیص کرونای انگلیسی 
مواجه هستیم و پیش بینی می شود که تعداد بیشتری از مبتالیان به این ویروس در 
استان است. مهدی زاده با بیان اینکه هم اکنون تمامی شهرستان ها درگیر این ویروس 
جهش یافته شده اند، تصریح کرد: هم اکنون شهرستان های بیرجند، قاین و فردوس 
در وضعیت نارنجی قرار دارند و با توجه عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی احتمال 
قرمز شدن شهرستان های نارنجی تا آخر هفته وجود دارد. معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه تا پایان هفته محموله جدید واکسن وارد استان 
می شود، گفت: تاکنون سالمندان با بیماری زمینه ای و کادر درمان واکسینه شدند و در 
مراحل بعدی گروه های سنی باال با بیماران زمینه ای از فروردین تا تیر 1۴00، مشاغلی که 
در تماس مستقیم با مردم هستند در مرداد ماه، گروه سنی ۵۵ تا ۶۵ سال و تمامی 

مراکز تجمعی ازجمله زندان ها تا آذر و زمستان 1۴00 واکسینه می شوند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: عملیات احداث پست 13۲ به 
33 کیلوولت پاک چوب به همراه خط ورودی آن، در شهرستان شوش به پایان 

رسیده و برق دار شده است.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: این پست در منطقه هفت تپه شهرستان شوش 
واقع شده و دارای دو دستگاه ترانسفورماتور با مجموع ظرفیت 80 مگاولت آمپر 

و چهار بی خط ورودی است.
اوبا بیان اینکه خط ورودی دومداره آن حدود یک کیلومتر طول دارد، افزود: 
ارزش سرمایه گذاری پست و خط پاک چوب بالغ بر یک هزار و ۴00 میلیارد 
ریال بوده که توسط شرکت پاک چوب متقاضی تامین برق دیماند 1۵ مگاوات، 

انجام شده است.
آماده  مذکور  پست  تصریح کرد:  منطقه ای خوزستان  برق  مدیرعامل شرکت 
بارگیری است و در رینگ شبکه قرار گرفته است. بهره برداری، تعمیر و نگهداری 
بخش 13۲ کیلو ولت آن بر عهده این شرکت است و در صورت نیاز منطقه، 
و  کیلو ولت   13۲.33 ترانسفورماتور  دستگاه  دو  برای  پست  توسعه  فضای 

نیز پیش بینی شده است. فیدرهای خروجی 

رئیس قرارگاه استانی مقابله با کرونا :
ممنوعیت تمام فعالیت های 

آموزشی و ورزشی در ایالم تا اطالع ثانوی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد:
کمبود کیت کرونای انگلیسی 

در خراسان  جنوبی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:
پست 132 کیلوولت پاک چوب 

در شوش برق دار شد

| ایالم | | خراسان جنوبی | | خوزستان |

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد 

سند رسمی
شماره    رای   بموجب  و  الذکر  فوق   قانون  اجرای  در  چون 

1399۶0318011011۶91- 1399/9/1۶ هیات حل  اختالف مستقر در ثبت اسناد  
از پالک   فرزند غالمرضا   فرزنی  معلمی  مالکانه  هاشم   صومعه سراتصرف 
101 از ۵۲ اصلی  واقع در قریه  پیشخان بخش ۲۲ گیالن  از نسق ابراهیم  
سلطانخواه  مطلق بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر یکباب  
خانه  و محوطه  بمساحت 10۵۲/9۵ متر مربع  از طرف  هئیت  مذکور احراز  
گردیده  و پالک ۴17 برای ان منظور شده لذا  بر اساس  مفاد ماده 1 قانون  
فوق  در دو نوبت  به فاصله  1۵ روز آگهی  می شود  چنانچه  کسی نسبت 
به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می 
توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  ۲ ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  
تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر اینصورت  پس از  انقضای  مدت  مذکور برابر 
مقررات  بصدور سند مالکیت اقدام  می گردد و صدور  سند مالکیت جدید 

مانع  مراجعه  متضرر به دادگاه  نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/1/18- تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۴00/۲/1

910/12- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی مزایده نوبت اول
حقوقی   احکام  اجرای   990030۶ کالسه  اجرائیه  موجب  به 

دادگستری بم صادره از اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده 
موسی  فرزند  مرادزاده  هادی  عليه  و  فرزند کاوس  نوذری  نوا  له  کرمان 
و  معرفی  لها  محكوم  توسط  مسکونی که  تجاری  ملک  فروش  بر  مبنی 
توسط هیئت کارشناسان دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقيف احتمالی 

گردیده است.
 ملک مورد بازدید فروش ملک تجاری مسکونی دارای پالک فرعی 1۲ از 
اصلی ۲7۴۶ بخش ۲9 کرمان به مساحت 3۴۲ متر مربع با مالكيت هادی 
ابتدای خیابان جانبازان پالک  امام خمینی -  بلوار  مرادزاده واقع در بم - 
اعیانی  بنای  زیر  با  اول  و  همکف  شامل  طبقه  دو  ساختمان  دارای   3۵7
۲88/71 متر مربع که طبقه اول آن یک واحد مسکونی و طبقه همکف شامل 
دو واحد تجاری که در یک باب آن داروخانه دامپزشکی شفا میباشد و به 
انضمام پارکینگ و دارای امتیازات آب و برق و گاز و فاقد آسانسور و سیستم 
به سازمانها -  بدهی  و عدم  با وقف  ارتباط ملک  و عدم  گرمایشی شوفاژ 
ارگانها - شهرداری و بانکها هیچگونه معارضی نداشته باشد و ارزش سرقفلی 
احتمالی ملک در ارزیابی لحاظ گردیده است.و با توجه به جميع جهات ملک 
ارزیابی گردیده مقررگردید ملک موصوف  به مبلغ19/۶00/000/000 ریال  فوق 
از طریق  تا 10/30 صبح  روز سه شنبه مورخ1۴00/01/31 ساعت  8/30  در 
مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع در بلوار خلیج فارس 
به کسانی که  و  ارزیابی شدن شروع  بهای  از  پایه  برسد قیمت  به فروش 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد10درصد مبلغ پيشنهادي 
في المجلس از برنده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غير اينصورت 10 در صد اوليه 

بنفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این 

اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مؤثر مزایده داده شود.م/الف1
 علیرضا شیده 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

موضوع   هیات  رای  شماره  1399۶031801101۴87۶- 1399/11/۲1  برابر 
قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در 
واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهرداد عسگری مالسرائی 
فرزند رضا علی  به شماره  شناسنامه 109 صادره  از صومعه سرا  در  ششدانگ  یک قطعه  
زمین  بمساحت 709  متر مربع  مشتمل بر  ساختمان  بمساحت 3۵  متر مربع  پالک 
۲۶0  فرعی  از 3۲ اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک 1 فرعی  از 3۲ اصلی  واقع در 
قریه  ملکسر  بخش ۲۵ گیالن  خریداری  از نسق  رضا  علی  ملکسری محرز گردیده 
است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  
چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  
باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  
تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  

مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/1/18- تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۴00/۲/1

910/4- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی اخطاریه ماده 101_اموال غیر منقول
در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق له:مرضیه پورداور علیه: محمدرضا   

حسینی نوه طبق گزارش مورخ 1399.1۲.۲7  کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح تصویر پیوست، سه دانگ پالک ثبتی فرعی:19۵8 از پالک اصلی1913 
در بخش: 9 کرمان ناحیه :ندارد واقع در رفسنجان مورد ذمه به مبلغ 11.89۶.000.000 ریال 
ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی 
خود را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ ۵۴.000.000 ریال و ضمنا ششدانگ پالک ثبتی فرعی :109۵ 
از پالک اصلی 191۵ در بخش: 9 کرمان ناحیه:ندارد واقع در رفسنجان مورد ذمه به مبلغ 
7.۲80.000.000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می 
باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش 
بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ ۲9.000.000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نماید 
ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان _علی خسرو انجم

برگ سبز و سند خودرو سواری 
سمند LX-EF7 سفید روغنی 
موتور  شماره  با   1393 مدل 
147H0103311 و شماره شاسی 
 NAACR1HW7EF582546
 65 ه   692 پالک  شماره  به 
احسان  نام  به   88 ایران 
کربالئی میرزا شهربابکی کدملی 
غالمرضا  فرزند   3140031432
درجه  از  و  است  مفقود گردیده 

اعتبار ساقط می باشد.

سمند  سواری  خودرو  سند 
رنگ   1382 مدل   7 ایکس 
با شماره موتور  مشکی متالیک 
شماره  و   32908230765
شماره  به   82229830 شاسی 
ایران 65 به  پالک 793 ل 46 
نام زهرا سلیمانی مقدم کدملی 
محمد  فرزند   3149917581
درجه  از  و  است  گردیده  مفقود 

اعتبار ساقط می باشد.

سواری  خودرو  سبز  برگ 
روغنی  سفید   131SE سایپا 
موتور  شماره  با   1390 مدل 
شاسی  شماره  و   4392686
شماره  به   S1412290026622
به  ایران 65   51 ل  پالک 914 
نام هادی زینلیان مدوار کدملی 
محمد  فرزند   3149600375
از درجه  مفقود گردیده است و 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی 
مفقودی

آگهی 
مفقودی

آگهی 
مفقودی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــه 99/12/10  ــماره 139960309001002418 مورخ ــر رای ش  براب
قانــون  موضــوع   1399114409001000336 پرونــده  كالســه 
تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالكان ــن تصرف ــك قزوی ــه ی ــك منطق مل
ــد  ــدی فرزن ــه گنب ــدی یل ــار محم ــی ی ــد عل ــی احم متقاض
رمضــان بشــماره شناســنامه و كــد ملــی 4310071112 صــادره 
از كوهیــن – قزویــن ششــدانگ یكبــاب خانــه مســكونی بــه 
مســاحت 101/96 متــر مربــع پــالك 12 فرعــی از 102 اصلــی 
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی ــه م ــن ك بخــش 4 شــمالغرب قزوی
ــب در  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالكی ــه اشــخاص نســبت ب ك
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریخ 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــراض دادخواســت خ تســلیم اعت
ــدت  ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین تقدی
مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیت 

صــادر خواهــد شــد 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 99/12/18

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/01/18 
شعبان عسگری 

 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه یك قزوین       9879

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم معصومــه فالحــی طبــق درخواســت بــه 
بــا  و   ۹۹/۱۲/۲۶ مــورخ    ۴۸۱۲۱ وارده  شــماره 
تقدیــم دو بــرگ فــرم استشــهادیه محلــی مصــدق 
شــده بشــماره ۳۱۱۴۴ مــورخ ۹۹/۱۲/۲۳ دفتــز 
۱۵ شــیروان چــرداول مدعــی اســت کــه ســند 
از  فرعــی   ۲۵۲۲۷ پــالک  ششــدانگ  مالکیــت 
۳۵۸ اصلــی بخــش یــک حومــه بــه شــماره دفتــر 
ــام  امــالک الکترونیکــی ۱۳۹۵۲۰۳۱۶۰۰۱۰۰۷۶۴۷ بن
ــت  ــد بعل ــلیم گردی ــادر و تس ــی ص ــه فالح معصوم
جابجایــی ســند مالکیــت بشــماره ســریال ۷۱۸۱۹۱ 
مفقــود شــده اســت لــذا مراتــب طبــق مــاده ۱۲۰ – 
آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــا افــرادی مدعــی انجــام  ــا چنانچــه فــرد ی شــود ت
ــان  ــزد آن ــت در ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــه ی معامل
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری میباش
۱۰ روز مراتــب را بــه ایــن اداره اعــالم دارنــد در غیــر 
ــه صــدور ســند مالکیــت طبــق  اینصــورت نســبت ب
ــه  ــه از درج ــت اولی ــدام و ســند مالکی ــررات  اق مق

ــد . ــد ش ــال خواه ــاقط و ابط ــار س اعتب
ــم بموجــب  محدودیــت : یــک مــورد بازداشــت دائ
مــورخ   ۱۳۹۶۰۵۰۰۰۰۱۶۱۳۹۱ شــماره  دســتور 
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ صــادره از دادیــار محتــرم شــعبه ۲ 
ــغ  ــه مبل ــالب کرمانشــاه ب ــی و انق دادســرای عموم

۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰ بــه نفــع – بازداشــت مــی باشــد .
محمد عباسی 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک   231
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جنجال ها بر سر یک آئین در ایران به صحن شورای شهر تهران کشیده شد

آن روی دیگر حاجی فیروز
معاون اجتماعی شهردار تهران: آنچه که شهرداری با پول مردم تهران اجرا می کند، نباید واجد توهین به بخشی از مردم ایران وغیراخالقی باشد

مسجد جامعی، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر: سنت ها خودشان را بازسازی و روزآمد می کنند، با بخشنامه نمی شود 
سنت و عرف را تغییر داد 

محمد جواد حق شناس، رئیس 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 

شورای شهر تهران: متأسفانه 
موضوعی نابجا با بخشنامه 
آقای جوادی یگانه در کشور 
رخ داد. نژاد پرستی هیچ 

موضوعیتی در کشور ندارد و 
بخشنامه پذیر هم نبود و نیست

 زهرا نژاد بهرام، عضو هیات 
رییسه شورای شهر تهران: چون 

تهرانی شهری جهانی است و 
امروز از آخرین تکنولوژی ها 
استفاده می کند، نمی تواند 
موضوع تبعیض نژادی در 

جهان را نبیند، حتی اگر حاجی 
فیروز در تاریخ و گذشته ما 

وجود داشته باشد و نماد 
باشد، نمی توانیم از سیاه بودن 

حاجی فیروز چشم پوشی کنیم، 
آن هم در زمانی که به جامعه 

جهانی متصل می شویم

|  
ان
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 م

 |

یک مقام شهرداری اصفهان: 
کاهش 9 درصدی وقوع 

حوادث در سال 99
و خدمات  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
متوسط  گفت:  اصفهان  شهرداری  ایمنی 
زمان رسیدن آتش نشانان این کالن شهر به 
محدوده  داخل  در  حوادث  و  حریق  محل 
که  است  ثانیه   ۴9 و  دقیقه  سه  شهر 
است. جهانی  استاندارد  متوسط  براساس 

آمار  به  اشاره  با  گالبی  محسن  آتشپاد 
در  آتش نشانی  سازمان  فعالیت های 
با  گذشته  سال  گفت:  ایمنا  به   99 سال 
مردم  تماس های  درصدی  پنج  کاهش 
مواجه   98 سال  به  نسبت  آتش نشانی  با 

بودیم.
او افزود: تعداد 10 هزار و ۵۲1 عملیات امداد 
سال گذشته  در  حریق  اطفای  و  نجات  و 
توسط آتش نشانی اصفهان انجام شده که 

بیش از چهار هزار نفر نجات یافتند.
و خدمات  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: در سال 
در  حریق  مورد   1۶ و  هزار  چهار  تعداد   99
اصفهان اتفاق افتاد که این آمار با کاهش 
سه درصدی نسبت به سال 98 همراه بود.
حادثه  مورد   10۵ و  هزار  وقوع شش  از  او 
و خدمات ایمنی در سال گذشته خبر داد 
با کاهش 9 درصدی  و گفت: در سال 99 
بودیم. مواجه   98 سال  به  نسبت  حوادث 
میانگین وسعت محدوده  گالبی همچنین 
خدمات رسانی ایستگاه ها را دو هزار و ۲78 
فاصله  میانگین  و گفت:  اعالم کرد  هکتار 
 8.7 یکدیگر  از  آتش نشانی  ایستگاه های 

است. کیلومتر 

مدیر شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان کهگیلویه و بویراحمد: 

وضعیت دهدشت از 
کنترل خارج شده 
هیچ تختی برای بستری 
کرونایی ها وجود ندارد  

کهگیلویه و بویراحمد  در  مسئول  مقام  یک 
را  استان  این  در  دهدشت  شهر  وضعیت 
دو  قرنطینه  خواستار  و  خواند  حاد  فوق 

شد.  شهرستان  این  هفته ای 
و  بهداشت  شبکه  مدیر  ایلنا،  گزارش  به 
کهگیلویه و بویراحمد،  شهرستان  درمان 
نشست  در  طیب زادگان  طاهر  محمد 
فوق العاده ستاد مقابله با کرونا در دهدشت 
گفت:  متاسفانه در چند روز گذشته روند 
کهگیلویه  شهرستان  در  کرونایی  بیماران 

است. گرفته  خود  به  افزایشی  روند 
ناشی  فوتی های  اگرچه میزان  افزود:   او   
از کرونا در شهرستان کم شده اما با توجه 
به تعداد مبتالیان و بستری ها این مسئله 
می تواند به عنوان یک هشدار جدی قلمداد 

شود.
مدیر شبکه  بهداشت و درمان شهرستان 
مراجعان  وضعیت  به  اشاره  با  کهگیلویه 
بیماران به کلنیک ها، مطب ها و بیمارستان 
ادامه  معتقدیم  ما  دهدشت، گفت:  شهر 
آینده،  هفته  یک  در  موجود  روند  این 
داشت. خواهد  دنبال  به  را  بزرگی  فاجعه 

طیب زادگان با بیان اینکه با ناتوانی در بحث 
خواهیم  روبرو  کرونایی  بیماران  بستری 
شد، یادآور شد:  بر اساس آمارهای اعالمی 
از  باالتر  رنگی  اگر  گذشته،  روز  چند  در 
وضعیت قرمز کنونی باشد ما حتما در آن 

رنگ بندی قرار خواهیم داشت.
دبیر ستاد کرونا در شهرستان کهگیلویه به 
بیماری کرونا  مراجعان  آمارهای  از  برخی 
برای بستری  اشاره کرد:  هیچ تختی  هم 
ندارد  وجود  دیگر  دهدشت  بیمارستان  در 
و اگر به همین شکل مراجعات ادامه یابد 

از کنترل می شود. وضعیت 
آمارهای  به  توجه  با  گفت:  طیب زادگان 
مهر، آبان و آذر سال گذشته، نیمی از موارد 
بستری شده و مراجعات را شهرستان های 
دهدشت  بیمارستان  در  لنده  و  چرام 
موارد  اغلب  اکنون  اما  می دادند  تشکیل 
کهگیلویه  شهرستان  به  متعلق  بستری 

است.
او گفت: در شهرستان کهگیلویه به واسطه 
رعایت  عدم  و  خوزستان  به  نزدیکی 
پروتکل ها، ساده انگاری مردم و افزایش 
ترددها در تعطیالت نوروزی شاهد افزایش 

بودیم. بستری ها  تعداد 
درمان شهرستان  و  بهداشت  مدیر شبکه 
داریم  انتظار  مردم  از  افزود:  کهگیلویه 
سال گذشته  مثل  مدیریت کرونا  در  که 
همکاری الزم را داشته باشند تا در پایان 
محدودیت های اعمال شده شاهد افزایش 
نباشیم. شهرستان  و بستری ها  مبتالیان 
شش گانه  شهرستان های  از  کهگیلویه 
کهگیلویه و بویراحمد  استان   گرمسیری 
بوده که با یاسوج مرکز استان حدود ۲00 

دارد. فاصله  کیلومتر 

دیروز  جوادی یگانه  »پیام ما«،  گزارش  به 
توضیحات  ارائه  بر  عالوه  شورا  صحن  در 
به   1۴00 تهران  رویداد  درباره  گزارشی  و 
اشاره  فیروز  ماجرای  حواشی  و  جنجال ها 
صورت  تهران گفت که  شهردار  معاون  کرد. 
شروع  با  اسفند   ۲0 از  حاجی فیروز  سیاه 
کارناوال های نوروزی مورد انتقاد قرار گرفته 
بود: »این مساله چند بعد متفاوت دارد که 
در این بخشنامه به آن اشاره شد. یک بعد 
بعد  و  بعد دوم هنری  اساطیری است،  آن 
برده داری  بازگشت  و  تاریخی  سوم موضوع 
که  است  قاجار  دوره  در  ویژه  به  ایران  در 
بعد  است.  شده  اشاره  آن  به  تاکنون کمتر 
چهارم آن اجتماعی است و اینکه بخشی از 
مردم ایران که پوست تیره تری دارند از این 
حاجی فیروز{ناراحت  سیاه  }چهره  موضوع 
و آن را توهین به خود تلقی می کنند. ما در 
برنامه خود کاری به حاجی فیروز شهر تهران 
اجرا  تهران  شهرداری  که  آنچه  اما  نداریم 
می کند و با پول مردم تهران اجرا می شود، 
نباید واجد توهین به بخشی از مردم ایران 
باشد.« تمسخر رنگ پوست و لباس و لهجه 
بودند که معاون  اقوام دیگر شواهدی  سایر 
توجیه  برای  تهران  شهردار  شناس  جامعه 
بخشنامه خود از آن ها گواهی گرفت: »اصرار 
نژادپرستی  موضوع  حاجی فیروز  که  دارم 
است و باید بدانیم که رفتار مطلوبی نیست. 
می شویم  واقع  انتقاد  مورد  می دانستیم که 
اقدامی  می گویند  بسیاری  است  جالب  و 
از  یکی  معتقدم  اما  است.  بوده  نمایشی 
مثبت ترین اقدامات است. باید تالش کنیم 
که در تهران لباس و لهجه دیگران مسخره 
نشوند  واقع  تمسخر  مورد  مهاجران  نشود، 
سطح  در  و  می گردد  باز  ما  به  آنچه که  و 

تلنگری  ما  کردیم.  اجرا  را  است  قانونی 
زدیم و حساسیت و حساس شدن به این 
موضوع توسط مدیریت شهری انجام شد.« 

دوگانه ناموجود سیاه و سفید
این  صدور  زمان  از  که  شورا  اعضای 
به  خود  اعتراضات  بیش  و  کم  بخشنامه 
کرده  منتشر  مجازی شان  فضای  در  را  آن 
بودند، اینبار در صحن علنی با استدالل های 
اعطا،  علی  کردند.  مخالفت  جوادی یگانه 
اعتراضاتی  تهران که  سخنگوی شورای شهر 
تهران  رویداد  برگزاری  نحوه  به  هم 
درباره  شهرداری  بخشنامه  داشت،   1۴00
حاجی فیروز را برمبنای چند فرضیه دانست 
به  بخشیدن  رسمیت  را  شهرداری  اقدام  و 
دوگانه ناموجود سفید و سیاه: »دوگانه نژاد 
سفید و سیاه در تاریخ فرهنگی ایران دارای 

است. نبوده  موضوعیت 
موجب  بعضا  که  مختلفی  دوگانه های  از   
دوگانه های  همچون  است  شده  تبعیض 
دوگانه های  حتی  و  جنسیتی  اجتماعی، 
می توان  جنوب  و  شمال  شکاف  بر  مبتنی 
نژاد   - سیاه  نژاد  دوگانه  اما  کرد  صحبت 
سابقه  به  مسبوق  ایران  تاریخ  در  سفید 
طور  به  وقتی که شهرداری  اما  است  نبوده 
می کند  صادر  بخشنامه ای  چنین  مشخص 
رسمیت  ناموجود  دوگانه  این  به  عماًل 
می بخشد. اینکه یک پژوهشگری فرضیه ای 
را مطرح کرده باشد و در پی آن شهرداری 
بر مبنای آن بخشنامه صادر کند و یک امر 
دایر فرهنگی را متوقف کند، معقول نیست. 
استدالل  شهرداری  دوستان  از  برخی 
و  نشدیم  عامه  بحث  وارد  ما  می کردند که 
است  فعالیت های  به  مربوط  بخشنامه  این 

که صرفًا شهرداری انجام می داد اما به نظر 
نیست.«  پذیرفتنی  استدالل  این  من 

بخشنامه شهرداری، اصالح شود
»اساسا گسلی به نام رنگین پوستی و 
سفید پوستی و سیاه پوستی در ایران وجود 
شورای  خزانه دار  رسولی،  حسن  ندارد.« 
واکنش  در  بود که  دیگری  فرد  تهران  شهر 
بودن  نژادپرستانه  و   1۴00 تهران  به گزارش 
تا  خواست  شهرداری  از  حاجی فیروز  چهره 
او  کند،  اصالح  را  تصمیمش  و  بخشنامه  
جامعه  در  نژادی  تبعیض  که  است  معتقد 
جامعه  در  »معتقدم  ندارد:  وجود  ایران 
ایران اساسًا گسلی به نام سفید پوستی یا 
رنگین پوستی نداریم و این ورود شهرداری 
به  ورود  همچنین  نبود.  صحیحی  ورود 
سیاست گذاری  هم  آن  فرهنگی  حوزه 
به  و  ندارد  شهرداری  به  ارتباطی  فرهنگی 
پذیر  بخشنامه  باشد،  داشته  اینکه  فرض 
به  بیانیه  یک  قالب  در  شهرداری  نیست. 
آثار و پیامدهای این اقدام در حوزه نظری 
پایان دهند و آنچه در این حوزه انجام شده 

کنند.«  اصالح  را 

سنت ها خودشان را به روز می کنند
کمیسیون  عضو  مسجد جامعی،  احمد 
تمام  در  شهر،  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی 
صحبت  حاجی فیروز  درباره  که  روزهایی 
در  دیروز  او  بود.  کرده  سکوت  بود،  شده 
گفت   1۴00 تهران  گزارش  بررسی  جریان 
و  سنت  نمی توان  بخشنامه  یک  با  که 
را  خودشان  »سنت ها  داد:  تغییر  را  عرف 
همین  مثال  می کنند،  روزآمد  و  نوسازی 
بوده،  گندم  زمانی  یک  سبزه  هفت سین، 
سینی  شده،  شبدر  بعد  شده،  عدس  بعد 

شده.  بعد کوزه  و  شده  بشقاب  بعد  بوده، 
راه  خودشان  اینها  بگویم،  می خواهم  یعنی 
خودشان را پیدا می کنند. االن درباره ماهی 
زیست  محیط  طرفداران  است،  همین  هم 
سنت هایی  اینها  نباشد.  سفره  در  می گویند 
روزآمد  را  خودش  و  دارد  تجربه  است که 
می کند. همین هفت سین اگر روزآمد نبود، 
از بین می رفت. خودش را وصل می کند به 
این  بحثم  سنت های مذهبی و محلی. من 
است که این حوزه محل دخالت ما نیست. 
با بخشنامه نمی شود سنت و عرف را تغییر 
رفتار  اینگونه  حاجی فیروز  بگوییم  و  داد 
کند. نه اینکه سنت عوض نمی شود اما باید 

باشد.« داشته  را  خود  خاص  طبیعت 

نمی توانیم تبعیض نژادی را نبینیم
مطرح  نکته  دو  حاجی فیروز  »درباره 
حاجی فیروز  موضوع  آیا  اینکه  یکی  است، 
ضرورت  آیا  و  بوده  تهران  امروز  مساله 
یا  پیدا کنیم،  ورود  موضوع  این  به  داشت 
نه؟ بدون بدون کار قبلی، آموزش و نشست 
رئیسه  هیات  عضو  نژاد بهرام،  زهرا  قبلی.« 
شورای شهر تهران که از اقدامات شهرداری 
تغییر  دفاع کرد،   1۴00 تهران  رویداد  درباره 
برای  مثبت  اتفاقی  را  حاجی فیروز  رنگ 
تغییر چهره تهران در جامعه جهانی دانست. 
او گفت: »چون تهرانی شهری جهانی است 
استفاده  تکنولوژی ها  آخرین  از  امروز  و 
نژادی  تبعیض  موضوع  نمی تواند  می کند، 
در جهان را نبیند، حتی اگر حاجی فیروز در 
تاریخ و گذشته ما وجود داشته باشد و نماد 
باشد، نمی توانیم از سیاه بودن حاجی فیروز 
به  زمانی که  در  هم  آن  چشم پوشی کنیم، 

می شویم.«  متصل  جهانی  جامعه 

نیست  پذیر  بخشنامه  نژادپرستی 
نژادپرستی  چهره  مخالف  دیگر 
بود،  حق شناس  جواد  محمد  حاجی فیروز، 
توییتر  فضای  در  اخیر  روزهای  در  که  او 
داشت،  جوادی یگانه  به  تندی  انتقادات 
عامل  را  تهران  شهردار  معاون  بخشنامه 
او  خواند.  غربی  رسانه های  سو استفاده 
که  کرد  درخواست  دیگر  بار  همچنین 
شود:  لغو  تهران  شهرداری  بخشنامه 
بخشنامه  با  نابجا  موضوعی  »متاسفانه 
نژاد  داد.  رخ  کشور  در  جوادی یگانه  آقای 
و  ندارد  کشور  در  موضوعیتی  هیچ  پرستی 
بخشنامه پذیر هم نبود و نیست. شاید شأن 
ایجاد  را  نگاه  این  یگانه  آقای  دانشگاهی 
کند که سیاه بودن چهره حاجی فیروز جنبه 
مسئله  این  نباید  اما  دارد  جامعه شناسی 
نگاه  با  دخیل  و  پژوهش  یا  اشتباه  مورد 
موضوعی  شروع  که  چرا  گیرد،  قرار  غرب 
است که در کشور وجود نداشته و متاسفانه 
خارجی  رسانه های  سو استفاده  موجب 

» شد.

مملکت  بخشنامه ای که 
را بهم ریخت 

می گفت  ما  بوشهری  دوستان  از  »یکی 
کذایی  بخشنامه  این  که  روزی  تا  وهللا  به 
هیچ کدام  نه  و  من  نه  بود،  نشده  صادر 
نکرده  فکر  موضوع  این  به  همشهریانم  از 
ما  به  نوعی،  به  حاجی فیروز  که  بودیم 
سخنگوی  نظری،  حجت  می زند.«  طعنه 
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون 
معاونت  گزارش  از  پس  که  هم  شهر 
نوروز  در  سازمان  این  اقدامات  اجتماعی، 
به  را  خود  صحبت  دانست،  مردود  را   1۴00
تعبیری  »به  گفت:  و  کشاند  حاجی فیروز 
این  با  یگانه  جوادی  آقای  که  گفت  باید 
بخشنامه اساسا به این موضوع دامن زدند 
و فضایی را باز کرد که تا پیش از آن توجهی 
می گفت  هم  دیگر  دوستی  نمی کرد.  آن  به 
بودم،  عینکی  ابتدایی  دوران  در  من  که 
هم  را  من  عینک  مدرسه  در  وقت ها  خیلی 
این دلیل می شد که  آیا  مسخره می کردند، 
بخشنامه  دیگری  عزیز  هر  یا  یگانه  آقای 
ممنوع کند؟  شهر  در  هم  را  عینک  و  بدهد 
چهار  حرف  حساب  روی  نمی شود که  این 
و  شود  مطرح  فرضیه  مدرسه ای  کودک 
بهم  مملکت  کل  و  شود  داده  بخشنامه ای 
شرایط  این  در  خواهشمندم که  لذا  بریزد، 

نکنیم.«  ملتهب تر  را  شهر  دشوار، 

اشتباه سیزده بدر، درباره 
حاجی فیروز هم تکرار شد 

ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سالمت شورای 
شهر تهران که از مبدعان رویداد تهران 1۴00 نیز 
بود، آخرین فردی بود که درباره حاجی فیروز 
چندان  نه  دوپهلو،  صحبت کرد. صحبت هایی 
صریح که بیشتر خواستار جاری و ساری شدن 
شادی در خیابان ها تهران بود: »همان اشتباهی 
درباره  نامیدند  طبیعت  روز  را  بدر  سیزده  که 
سیزده بدر هم تکرار شد. روز طبیعت می تواند 
یک روز دیگر و مناسبتی می شد، سیزده بدر اما 
سیزده بدر است، نه یک کلمه بیشتر و نه یک 
کلمه کمتر. اما من روی صحبتم با نهادهایی 
است که تصور می کنند اگر شادی در جامعه 
برقرار شود و برنامه فرهنگی که مردم دوست 
است،  پیاده شود، خطرناک  جامعه  در  دارند 
نشاط  و  از شادی  افراد گفت که  این  به  باید 
مردم نترسید، از خشم ترس و ناامید و سکوت 
مردم باید ترسید، بگذارید در شرایط پاندمی 
شادی مردم در فضای شهر ادامه پیدا کند.« 

چندگانه  تحلیل های 
روز  در  شورا  اعضای  قاطبه  هرچند که 
تغییر  تصمیم  به  شهردار  معاون  گزارش 
در  اما  تاختند.  حاجی فیروز  چهره  رنگ 
درباره  متعددی  دیدگاه های  اخیر  روزهای 
حتی  یا  مجازی  فضای  در  تصمیم  این 
رسانه ها از سوی صاحب نظران مطرح شد. 
در جدول زیر تعدادی از مهم ترین دیدگاه ها 
دیدگاه  است،  آمده  مساله  این  درباره 
منشا  درباره  امروز  یا  پیشتر  چهره هایی که 

داشتند. نکاتی  فیروز  حاجی 

| پیام ما| قرارداد ایران و چین، انتخابات 1400 و نژادپرست بودن حاجی فیروز در سنت نوروز، مهم ترین عناوینی بودند که از ابتدای سال 
جدید، ایرانیان در فضای مجازی درباره آن ها تولید محتوا کردند. حاجی فیروز نژادپرست اما با یک بخشنامه پای خود را به بحث های 
روزمره ایرانیان باز کرد. بخشنامه ای  که از سوی محمدرضا جوادی یگانه، معاون اجتماعی شهرداری تهران صادر شده بود و در آن صراحتا 
عنوان شد که »به منظور پیشگیری از سو برداشت های احتمالی« و »شائبه نژادپرستی« چهره حاجی فیروز از این پس در رویدادهای 
شهرداری تهران دیگر سیاه نخواهد بود. استدالل جوادی یگانه به مذاق بسیاری از شهروندان تهرانی و حتی بسیاری از اعضای فعلی 
شهرداری تهران خوش نیامد. بسیاری اقدام او را در راستای از بین بردن آیین و مناسک نوروز دانستند و در مقابل گروهی دیگر آن را 
اقدامی جسورانه و پیشرو برای اصالح سنت هایی با شائبه نژادپرستی و اصالح چهره ایرانیان در جامعه جهانی، خطاب کردند. با این حال 
جوادی یگانه دیروز به صحن شورای شهر تهران آمد تا درباره برنامه های نوروز 1400 پایتخت به بهشت نشینان گزارش دهد. گزارشی که 

البته بازهم پای حاجی فیروز را به میان کشید و این بار مجال بیشتری برای اظهار نظر فراهم شد. 

دیدگاهشخصیت
رضا امیدی- جامعه شناس

من از دوران مدرسه در جنوب کشور شواهد زیادی از تبعیض را به یاد دارم، تبعیض هایی که هنوز هم هستند، نمادهایی آیینی و اساطیری 
هم اگر به نهادینه کردن تبعیض منجر شوند، باید بازنگری شوند.

نعمت هللا فاضلی- انسان شناس
دستکاری آیین های ملی مانند نوروز توسط شهرداری نوعی بازی ایدئولوژیک تلقی شده و عمال مقاومت جدی شهروندان را 

ایجاد می کند. شهرداری اگر مایل به پاسخگویی به سوتفاهم هاست باید به جای سفید کردن صورت حاجی فیروز اقدام به 
آموزش فرهنگ همگانی کند. 

محمد جعفر قنواتی – پژوهشگر فرهنگ عامه 
و عضو شورای عالی عامی دایره المعارف

سیاه در فرهنگ ایرانی چه حضور او در اساطیر ما و چه استمرار این حضور در نمایش ها به هیچ عنوان ارتباطی به نژاد پرستی 

ندارد، سیاوخش یا سیاوش که بر چهره سیاه او تاکید می شود، ایزد برکت و فراوانی در ایران باستان است.

مهرداد عربستانی- انسان شناس
از تغییر فرهنگ اجتنابی نیست و وقتی که آگاهی جمعی یک تغییر را بپذیرد و آن را مال خود کند، اصوال به اصل سنت ها به 
عنوان امری اجتماعی خدشه ای وارد نمی شود، کما اینکه هیچ سنتی بدون تغییر نبوده و تنها سنت های ثابت سنت های مرده 

هستند. به نظرم بخشنامه شهرداری هم کار نادرستی نیست.

هادی نوری- مدیر گروه جامعه شناسی 
دانشگاه گیالن

 مساله سیاه و سفید بودن حاجی فیروز نیست، حاجی فیروز نمادی است و حامل معنای خاص. حال باید دید آیا این حاجی

فیروز سیاه غیر سیاه حامل آن معنا خواهد بود؟

مهرداد بهار- نویسنده و پژوهشگر
گمان می رود که چهره سیاه شده حاجی فیروز گویای باز آمدن او از سرزمین مردگان است و جامه ی سرخ او نشان از خون 

سیاوش دارد.

محسن سعیدی مدنی- جامعه شناس

مساله حاجی فیروز یک مساله ملی است و نه نژادی. در گذشته شغل و حرفه ای وجود داشت به نام ذغال فروشی که 

تمام عمرشان در دکان ذغال فروشی طی می شد. این کارگران نمی توانستند هرروز حمام بروند و سیاهی ذغال بر دستانشان 

می ماند. تا آخرین چهارشنبه سال که فرامی رسید و خانه تکانی ها به پایان رسیده بود و اولین چیزی که در خانه برداشته 

می شد کرسی بود یعنی بساط زمستان در تمام خانه ها جمع می شد و دیگر بساطی برای ذغال فروشان وجود نداشت تا سال 

دیگر و از اینجا شادی و نشاط کارگران ذغال فروش آغاز می شد که به حمام می رفتند و لباس تمیز همانند مردم عادی به تن 

می کردند. انگارما تاریخ اجتماعی خودمان را فراموش کرده ایم که چه بوده ایم.
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رها شده در طبیعت / ایسنا

از  زن  مکمل  نقش  بازیگر  بهترین  جایزه   به کسب  موفق  لیندا کیانی 
جشنواره بین المللی فیلم دهلی نو در کشور هند شد. او این جایزه را برای 
ایفای نقش عطیه در فیلم »ُمرده خور« به کارگردانی صادق صادق دقیقی 
به دست آورد. این جشنواره از ۲1 تا ۲8 مارس ۲0۲1 )1 تا 8 فروردین( 

در پایتخت کشور هند برگزار شد./ایسنا

هیئت داوران سومین دوره جایزه کتاب سال الوند، با بررسی 1۵۲ عنوان کتاب 
شعر ارسالی به دبیرخانه، در 13 عنوان کتاب را نامزد دریافت جایزه اعالم کرد . 
کتاب سال شعر الوند در سه بخش »کتاب سال«، جایزه ویژه »انجمن علمی 
نقد ادبی ایران« و بخش »استانی« برای سومین سال پیاپی برگزار می شود. 
مراسم اختتامیه این جایزه روز ۲۵ فروردین همزمان با روز گرامیداشت عطار 

نیشابوری برگزار می شود./ایلنا

آلبوم موسیقی »هشت رود« با هنرمندی »راویان سنتور« مشتمل بر 
هشت آهنگ بی کالم از دو نوازی سنتور، سازهای کوبه ای و تک نوازی 
پیش روی مخاطبان قرار گرفت. »دستگاه ماهور«، »دستگاه همایون«، 
»مخالف چهارگاه«، »دستگاه نوا« بخشی از قطعات تشکیل دهنده این 

اثر موسیقایی را تشکیل می دهند./مهر

فیلم تئاتر کاغذی »آی تک« به نویسندگی و کارگردانی فاطمه برمال در گام سوم 
طرح »نمایش نما« از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اکران 
اینترنتی می شود. این نمایش کاغذی که از تولیدات سال 1398 مرکز تولید 
تئاتر و تئاترعروسکی کانون است از روز چهارشنبه 18 فروردین 1۴00 در پایگاه 

مجازی کانون به نشانی th.kpf.ir به نمایش گذاشته می شود./هنرآنالین

تلسکوپ فضایی »هابل« با کمک »دوربین میدان باز3« 
خود موفق به ثبت تصویر بی نظیری از یک سحابی شده 

است.
تلسکوپ فضایی هابل ناسا آژانس فضایی اروپا با استفاده 
از »دوربین میدان باز 3 « خود تصویری شگفت انگیز از 
 ۲100 حدود  فاصله  در  پرده)Veil Nebula( که  سحابی 
از زمین و در صورت فلکی ماکیان قرار دارد،  سال نوری 

ثبت کرد.
حلقه  سحابی،  این  موارد  برخی  در  است  اگرچه گفتنی 
بازمانده  یک  پرده  سحابی  می شود.  نامیده  نیز  ماکیان 
ابرنواختر است که بقایای در حال گسترش آن در اثر انفجار 
ستاره ای ایجاد شده  و نورآن ها نیز پنج هزار تا 10 هزار سال 

پیش به سیاره زمین رسیده اند.
ابرنواختر  بازمانده  یک   )Cygnus Loop (ماکیان حلقه 
بزرگ در صورت فلکی ماکیان است. برخی از قوس های 

نام سحابی پرده شناخته می شوند. با  این حلقه 
در این تصویر از تکنیک های پردازشی جدید استفاده شده 
یونیده  و گاز  ظریف  رشته های  جزئیات  این کار  و  است 

سحابی به زیبایی قابل مشاهده است.
»کالدول  اجرام  فهرست  در  همچنین  پرده  سحابی 
به  هابل  توسط  که  نجومی  اجرام  از  هابل«)مجموعه ای 
آماتور  شناسان  ستاره  و  دارد  قرار  شده(  کشیده  تصویر 
نیز می توانند آن را در آسمان شب مشاهده کنند. /ایسنا

صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست
بوستان در عنبر سارا گرفت از بوی دوست
دوست گر با ما بسازد دولتی باشد عظیم
ور نسازد می بباید ساختن با خوی دوست
گر قبولم می کند مملوک خود می پرورد
ور براند پنجه نتوان کرد با بازوی دوست

هر که را خاطر به روی دوست رغبت می کند
بس پریشانی بباید بردنش چون موی دوست
دیگران را عید اگر فرداست ما را این دمست

روزه داران ماه نو بینند و ما ابروی دوست
هر کسی بی خویشتن جوالن عشقی می کند
تا به چوگان که در خواهد فتادن گوی دوست

دشمنم را بد نمی خواهم که آن بدبخت را
این عقوبت بس که بیند دوست همزانوی دوست

هر کسی را دل به صحرایی و باغی می رود
هر کس از سویی به دررفتند و عاشق سوی دوست

کاش باری باغ و بستان را که تحسین می کنند
بلبلی بودی چو سعدی یا گلی چون روی دوست

سعدی

| سینما | | ادبیات | | موسیقی | | تئاتر |

سحابی »پرده« از نگاه تلسکوپ فضایی 
»هابل«

رودخانه های ارس، سفیدرود، هراز و اترک بیشتر از ذوب 
بیشترین  بهار  ارتفاعات تغذیه می شوند در فصل  برف 
حجم آب را خواهند داشت و کم ترین میزان آب را در 
تابستان دارند. سری دوم رودخانه ها مانند گرگان، تجن، 
تغذیه می شوند:  دو طریق  به  و شفارود  رود  ُپل  تاالر، 
ذوب شدن برف ناحیه کوهستانی و بارش باران در مناطق 
کم ارتفاع. رودخانه هایی که در مناطق جنگلی هستند 
رودخانه ها کوچک  این  می شوند  تغذیه  باران  بارش  از 

هستند و دائمی نیستند. وجود ارتفاعات البرز و سایر 
ارتفاعات حوضه باعث شده است كه اقلیم خاصی بر این 
محدوده حاكم شود، كه ناحیه معتدل خزری ناحیه سرد 
و مرطوب كوهستانی از آن جمله است. نزدیكی و دوری 
دریا و كوه در جلگه خزر از آستارا تا گرگان باعث به وجود 
آمدن اقلیم مرطوب در قسمت شمالی البرز شده است. 
متوسط بارش ساالنه در انزلی حدود 18۶۲/7 میلی متر، 
در قائم شهر 71۶/۶ میلی متر و در گرگان ۵9۴/8 میلی متر 

است البته این بارندگی در ساحل دریا و داخل خشكی 
)جلگه ( یكسان نیست. بر همین اساس رطوبت نسبی 
نیز در انزلی 8۴ درصد و دما 1۵/9سانتی گراد و در گرگان 
به 1۲/9سانتی گراد می رسد. بنابراین غرب ناحیه خزری 
نسبت به شرق و مركز آن دارای آب و هوای مالیم، معتدل، 
مرطوب و بارش بیشتری است. در بخش غربی حوضه، 
مغان  پارس آباد  تا  جلفا  از  آذربایجان  در شمال  بارش 
كمتر از سایر مناطق كوهستانی است. به طور كلی نواحی 
بیشتری  بهاره  بارش  از  ایران  غرب  شمال  كوهستانی 
برخوردار هستند كه علت آن ورود هوای مرطوب مدیترانه 
آن  ناپایداری  و  بادهای غربی در فصل زمستان  اثر  بر 

به صورت بارش برف و باران در زمستان و بهار است.  در 
بخش شرقی حوضه در خراسان بیشترین بارندگی در 
دامنه های جنوبی هزار مسجد در محدود قوچان اتفاق 
می افتد، پر باران ترین نقطه خراسان دارای بارش ساالنه 
حدود 300 میلی متر یا كم تر است كه در مقایسه با میزان 

بارش آذربایجان )۵00میلی متر(چندان مهم نیست.
است كه  حوضه  زیر   9 دارای  دریای خزر  آبریز  حوضه 
زیرحوضه سفیدرود بزرگ ترین آن هاست. زیرحوضه های 
دیگر این حوضه به ترتیب وسعت عبارتند از: ارس، اترک، 
گرگان رود- چالوس، نكاء - تجن، طالش - انزلی، تاالر – 

بابل رود و هراز. / نشریه 310 تمآب

حوضه های آبریز ایران

حوضه آبریز دریای خزر | بخش دوم|

و  معروف  کتاب های  از  یکی  می توان  را  چشم هایش 
پرطرفدار دانست که کمتر کسی را می توان یافت که اهل 
لیست کتاب های  در  این شاهکار هنری  اما  بوده  مطالعه 
خوانده شده او نبوده است. با اینکه رمان چشم هایش در 
حدود ۶7 سال پیش و فضای ادبی متفاوت با این دوران 
نوشته شده است، اما هنوز هم از پرفروش ترین رمان های 
فارسی به شما می رود. پس اگر اهل مطالعه هستید، پیام 

ما این کتاب بی نظیر را به شما معرفی می کند.
اثرگذارترین  از  یکی  می توان  را  چشم هایش  داستان 
داستان های دهه پنجاه دانست. با اینکه این رمان در سال 
1331 و در ۴9 سالگی نوشته است، اما متن آن به گونه ای 
به سادگی  زمان ها می توانند  در همه  افراد  است که همه 
آن را لمس و درک کنند. چشم هایش عالوه بر اینکه در 
آن  نویسندگی  ادبیات و هنر  پنجاه و حتی  تحوالت دهه 
زمان ها اثرگذار بوده، نقطه عطفی در زندگی بزرگ علوی نیز 
بوده است. بعد از این کتاب بود که این نویسنده در زمره 

گرفت. قرار  سرشناس  نویسنده های 

| چشم هایش | 
| انتشارات: انتشارات نگاه
نویسنده : بزرگ علوی |

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

تجدید مناقصه عمومی ارزیابی کیفی 
مناقصه گران )دو مرحله ای (

سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان در نظر دارد نسـبت به احداث شـبکه فرعی آبیاری وزهکشـی دشـت جیرفت که 
از محـل اوراق خزانه اسـالمی تا سـال 1402تامین خواهد شـد. 

دریافت اسناد 
سامانه ستادمحل 

از تاریخ 1400/01/18تا تاریخ 1400/01/22زمان 

مهلت ارسال پاسخ 
استعالم 

جیرفت –خیابان ازادی سازمان جهادکشاورزی-امور پیمانها وقرار دادها مکان 

از تاریخ 1۴00/01/۲۲تا تاریخ 1۴00/0۲/0۶

توضیحات :
جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به  ادرس 

)www.setadiran.ir( شماره تماس مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه 02127341934اقدام نمایند .

ت اول
نوب

آبخوان

روزنامه  روزی  چنین  در  گذشته  سال 
با عنوان  سراسری »پیام  ما« گزارش هایی 
تحریم و کرونا؛ فشار دوگانه بر اقتصاد و 
روزهای کرونایی و توفیق اجباری تفکیک 

است.  کرده  منزل کار  در  زباله 
بانک  گزارش  به  به ترتیب  گزارش ها  این 
مرکزی و عدم شرایط معیشتی و اقتصادی 
مناسب و تفکیک زباله در منزل یک تیر با 
چند نشان مفید سالمتی و محیط زیستی، 

اشاره داشت.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد/ فائو یا 
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد یکی از 
سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد است 
بین بردن گرسنگی  از  برای  که تالش جهانی 
را هدایت می کند. ایده اصلی تشکیل سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد )FAO( به اواخر 
به ژوئن  و  بیستم  اوایل قرن  و  نوزدهم  قرن 
سال 190۵ میالدی بازمی گردد.   /سیاست های 

کشاورزی


